
Denne årsrapport rummer en afrapportering af Aarhus Univer-
sitets virksomhed i 2006. 

1. januar 2007 fusionerede Aarhus Universitet med Danmarks 
Miljøundersøgelser, Danmarks JordbrugsForskning, Handels-
højskolen i Århus og Danmarks Pædagogiske Universitet. Disse 
fire institutioner er i dag fuldgyldige enheder på Aarhus Univer-
sitet. 

Årsrapporten omhandler alene virksomheden på ”det gamle” 
Aarhus Universitet, som det så ud i 2006 med fem fakulteter. 
Hertil kommer årsrapporter fra de fire nye institutioner, som 
kan ses på Aarhus Universitets hjemmeside www.au.dk/da/
arsr2006

I kapitel 2 Aarhus Universitet – fremtidens universitet, beskri-
ves perspektiverne for Aarhus Universitet, som de ser ud efter 
fusionerne med Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jord-
brugsForskning, Handelshøjskolen i Århus og Danmarks Pæda-
gogiske Universitet. Årsrapporten gennemgår desuden de væ-
sentligste faglige og økonomiske resultater og giver en skematisk 
oversigt over status for opfyldelsen af udviklingskontraktens 
(UK3) delmål og en grundigere gennemgang af udvalgte delmål. 
Endvidere indholder den et detaljeret regnskab.

Fusionen med Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning pr. 1. 
januar 2006 er indarbejdet i årsrapporten, ligesom der er sket en 
tilpasning af sammenligningstal. Handelshøjskolen, Aarhus 
Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole vil ind-
gå i årsresultat 2007 og vil dermed blive indarbejdet i Årsrapport 
2007. Danmarks Miljøundersøgelser og Det Jordbrugsvidenska-
belige Fakultet indgår i Statens regnskab for 2007 og vil blive 
indarbejdet pr. 1. januar 2008, hvorfor DMU og DJF først vil ind-
gå i resultatopgørelsen for 2008.
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Søauditorierne spejler sig 
i den ene af de to søer i 
 Universitetsparken.
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2 Aarhus Universitet 
– fremtidens universitet

Aarhus Universitet står stærkt rustet til at 
spille en markant rolle i fremtidens viden-
samfund. Gennem fusionen den 1. januar 
2007 med Danmarks Miljøundersøgelser, 
Danmarks JordbrugsForskning, Handelshøj-
skolen i Århus og Danmarks Pædagogiske 
Universitet er universitetet blevet endnu bedre 
i stand til at leve op til nutidens og fremti-
dens forventninger til et moderne universitet. 
Universitetet er nu placeret på 17 lokaliteter i 
Danmark, og den faglige vifte er blevet bre-
dere og gør universitetet mere komplet.

Aarhus Universitet har en stor forsknings-
mæssig gennemslagskraft inden for en bred 
vifte af fagområder og fremstår i internationa-
le sammenligninger blandt de bedste. Fusio-
nerne gør det faglige felt mere komplet og sik-
rer, at universitetet kan løfte sine opgaver på 
alle væsentlige områder, uanset om opgaven 
tager udgangspunkt i forskning, uddannelse, 
videnspredning eller myndighedsbetjening.

De fire nye institutioner bringer hver især 
sine styrkeområder til Aarhus Universitet. 
Danmarks Miljøundersøgelser er det nationale 
miljøforskningscenter og har en internationalt 
anerkendt kapacitet for strategisk forskning, 
overvågning og rådgivning med et klart poli-
tik- og forvaltningsunderstøttende sigte. Dan-

marks JordbrugsForskning har en veludbyg-
get, nationalt og internationalt anerkendt ka-
pacitet for grundlæggende, strategisk og an-
vendelsesorienteret, eksperimentel forskning 
og innovation med et klart erhvervsmæssigt 
sigte. Handelshøjskolen i Århus har et interna-
tionalt attraktivt forsknings- og uddannelses-
miljø på det merkantile område og har et vel-
renommeret og udstrakt samarbejde med 
dansk erhvervsliv. Danmarks Pædagogiske 
Universitet er en af Europas store institutioner 
inden for uddannelsesforskning og har med 
sin pædagogiske forskning gode kontakter til 
hele uddannelsessektoren. Desuden kan DPU 
give et godt afsæt for Aarhus Universitets 
fremtidige aktiviteter i Københavnsområdet.

Aarhus Universitet kan således komple-
mentere universitetets hidtidige forskning in-
den for humaniora og teologi, sundhedsvi-
denskab, samfundsvidenskab og naturviden-
skab med nye styrkeområder inden for det 
merkantile, det natur- og miljøstrategiske om-
råde, jordbrug og fødevarer samt pædagogik 
og uddannelsesforskning. Dermed er der 
skabt et stærkt fælles grundlag for et partner-
skab mellem Aarhus Universitet, det innovati-
ve erhvervsliv samt nationale og internationa-
le offentlige myndigheder. Aarhus Universitet 

Statsbiblioteket, hvis ”bog-
tårn” rager op til venstre i 
billedet, er hovedbibliotek for 
Aarhus Universitet og for-
syner forskere, undervisere 
og studerende med informa-
tions- og dokumentations-
materiale, referenceservice 
m.v. Statsbibliotekets sam-
lede bestand er på over 3,5 
millioner enheder, svarende 
til ca. 75 hyldekilometer.
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vil kunne udnytte et sådant partnerskab til at 
yde et afgørende bidrag til udviklingen af 
Danmark som et førende vidensamfund.

Hvis Danmark skal opnå målet om at gøre 
sig gældende i det internationale vidensam-
fund, er det afgørende at fokusere på vækstla-
get inden for uddannelse og forskning. Aar-
hus Universitet har en omfattende forskerud-
dannelse på et højt fagligt niveau. En yderli-
gere styrkelse af forskeruddannelsen er et ho-
vedelement i universitetets udviklingskon-
trakt med Ministeriet for Videnskab, Teknolo-
gi og Udvikling (UK3). Universitetet har sat 
sig det mål at fordoble antallet af forskerstu-
derende inden for en kort årrække, og evalue-
ringen af den danske forskeruddannelse og 
tildelingerne i 2006 fra Forskeruddannelsesrå-
det viser, at universitetet er på vej mod at op-
fylde de høje mål.

Aarhus Universitet har sat en række initia-
tiver i gang, der skal være med til at opfylde 
disse mål. I samarbejde med Aarhus Univer-
sitets Forskningsfond udbyder universitetet et 
større antal scholarstipendier til både danske 
og udenlandske studerende, der således får 
et økonomisk fundament til at gennemføre 
første del af en forskeruddannelse. Scholar-
stipendieprogrammet er et eksempel på, at 
universitetet sigter højt og kan prioritere sine 
mål. 

I løbet af en fireårig periode forventer uni-
versitetet at investere omkring 100 mio. kr. i 
fremtidens forskere. Penge gør det dog ikke 
alene. Det er afgørende, at Aarhus Universi-
tet allerede i dag kan markere sig nationalt 
og internationalt. Universitetet er placeret 
blandt de 200 bedste universiteter i verden, 
og nationale og internationale anerkendelser 
og mange eksterne forskningsmidler er nogle 
af de pejlemærker, som både studerende og 
fremtidens forskere går efter, når de søger 
karrieremuligheder. Hertil kommer et unikt 
campusmiljø med særlig høj grad af tværfag-
ligt samarbejde.

Også på andre områder styrker Aarhus 
Universitet kvaliteten og det internationale 
aspekt. Universitetet har etableret et well-
come-program, der skal gøre det mere attra-
tivt at blive gæsteforsker eller medarbejder på 
Aarhus Universitet. Rammerne skal også sæt-
tes rigtigt for en styrkelse af Humaniora: Det 

er Aarhus Universitets opfattelse, at der er be-
hov for en fornyet og styrket indsats for kul-
tur, sprog og kommunikation i samfundet. 
Derfor besluttede universitetets bestyrelse 
kort før årets udgang en investeringsplan på 
mindst 75 mio. kr., der skal være med til at 
give fakultetet større anerkendelse og synlig-
hed. Målet er blandt andet, at satsningen skal 
profilere Det Humanistiske Fakultet nationalt 
og internationalt og dermed fremskynde ge-
nerationsskiftet i fakultetets lærer- og forsker-
stab, tiltrække flere internationale studerende, 
øge forsknings- og studenterudvekslingen, 
øge omfanget af international publicering 
samt udvikle de nye uddannelser, der er be-
hov for.

Aarhus Universitet er således på en række 
områder parat til at tage udfordringen op, når 
ekstra forskningsmidler fra Velfærdsforliget 
udbydes i konkurrence. Det er universitetets 
forventning, at ca. 25% af den samlede offent-
lige forskning i Danmark bliver varetaget af 
Aarhus Universitet. Det giver universitetet en 
stor del af ansvaret for, at de høje ambitioner 
for Danmarks position i det moderne viden-
samfund bliver indfriet – et ansvar, som uni-
versitetet gerne påtager sig.

Målsætning om Danmark som et konkur-
rencedygtigt vidensamfund er et vigtigt ele-
ment i fusionsprocessen på Aarhus Universi-
tet. For universitetet er det væsentligt at hæfte 
sig ved, at Danmark har tilsluttet sig Barcelo-
na-målsætningen om, at 1% af BNP skal an-
vendes til forskning finansieret af offentlige 
midler. Hertil kommer Bologna-modellen for 
universiteterne i Europa, hvorefter uddannel-
sesstrukturen opbygges med en treårig bache-
loruddannelse, efterfulgt af postgraduate ud-
dannelser på indtil fem år. Med Barcelona-
målsætningen og Bologna-modellen er bille-
det skitseret af fremtidens universitet – et bil-
lede, som Aarhus Universitet med fusionerne 
passer perfekt ind i.
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3 Beretning for 2006

Mission, vision og hovedopgaver
Missionen for Aarhus Universitet har altid 
været at drive forskning og give forskningsba-
seret uddannelse indtil højeste internationale 
niveau, som det er beskrevet i universitetslo-
ven. Det er forsat universitetets mission, men i 
2006 tog universitetet det første skridt mod at 
beskrive, hvad der under denne overordnede 
mission er kendetegnet for netop Aarhus Uni-
versitet.

Universitetets ledelse igangsatte således en 
diskussion af mission, vision og værdier for 
Aarhus Universitet – en oplagt og kærkom-
men diskussion i det nyfusionerede Aarhus 
Universitet, hvor en debat og efterfølgende 
formulering af mission, vision og værdier kan 
være medvirkende til at skabe en følelse af 
fælles retning for det samlede universitet. 

Dette arbejde vil være afsluttet i løbet af 
2007, og diskussioner i 2006 gjorde det klart, at 
netop Aarhus Universitet, som blev oprettet af 
borgerne stort set uden statens hjælp, fortsat 
har sine grundlæggende værdier i de europæ-
iske universiteters Magna Chartas beskrivel-
ser om uafhængighed og frihed.    

Bestyrelsens arbejde
Aarhus Universitets bestyrelse har i det for-
gangne år arbejdet med flere større fokusom-
råder. 

Arbejdet med universitetets udviklings-
kontrakt for 2006-2008 har optaget bestyrel-
sen. I årets tre første måneder blev kontrakten 
færdigforhandlet med Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling, så bestyrelses-
formanden den 30. marts 2006 kunne under-
skrive kontrakten. 

Kontrakten indeholder 28 mål fordelt på 
hovedområderne forskning, uddannelse, bi-
drag til vidensamfundet, internationalisering 
og kvalitetssikring. 

Bestyrelsen valgte at følge op på kontrak-
ten allerede i august 2006, hvor den med til-
fredshed kunne konstatere, at der var igangsat 
initiativer til opfyldelse af langt de fleste af de 
28 mål.

I april afsluttede bestyrelsen fusionen med 
Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning 
(HIH), hvor det blev besluttet, at HIH skulle 
integreres i Aarhus Universitet som et center 
under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
Bestyrelsen sikrede derudover integrations-
processen ved at fastlægge tre mål i udvik-
lingskontrakten for 2006-2008, der beskriver 
udvalgte integrationsmål mere konkret.

Fusionen med HIH er dog ikke den eneste 
fusion, der har optaget bestyrelsens arbejde. 
Hele 2006 var således præget af forhandlinger 
og beslutning om fusion med Danmarks Jord-
brugsForskning, Danmarks Miljøundersøgel-

Siden 75-års jubilæet i 2003 
har Aarhus Universitets 
Forskningsfond hvert år 
 uddelt fem ph.d.-priser 
til lovende, unge forskere. 
Prisen følges af et beløb på 
50.000 kr. I 2006 gik ph.d.-
priserne til Ken Ramshøj 
Christensen, Jesper Melch-
jorsen, Lotte Bøgh Ander-
sen, Morten Hørning Jensen 
og Karen Marie Hilligsøe.
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ser og Handelshøjskolen i Århus. Denne fusi-
on er beskrevet nærmere i kapitlet 2, ”Aarhus 
Universitet – fremtidens universitet”.   

 I november 2006 igangsatte bestyrelsen 
endnu en fusionsforhandling på baggrund 
af en invitation fra Danmarks Pædagogiske 
Universitet. I februar 2007 sagde bestyrelserne 
for Aarhus Universitet og Danmarks Pæda-
gogiske Universitet ja til en sammenlægning. 
Aarhus Universitet bliver, når den endelige 
godkendelse fra Videnskabsministeriet fore-
ligger, Danmarks bredeste universitet med 
kontakt til alle store samfundssektorer.

Ud over ovenstående større arbejdsopgaver 
har bestyrelsen behandlet universitetets bud-
get samt godkendt ansøgninger til Ministeriet 
for Videnskab, Teknologi og Udvikling om en 
lang række nye uddannelser for både heltids- 
og deltidsstuderende. Bestyrelsen har efterføl-
gende med tilfredshed kunnet konstatere, at 
alle ansøgninger om nye uddannelser er ble-
vet godkendt af ministeriet.

Væsentlige faglige resultater
Forskning
I 2006 modtog universitetet, forskergrupper 
og enkeltforskere en række markante aner-
kendelser, der vidner om den høje kvalitet i 
forskningen. Aarhus Universitet blev således 
tildelt 3 ud af 6 Niels Bohr-gæsteprofessorater 
finansieret af Danmarks Grundforsknings-
fond, og samme fond tildelte universitetet 5 
ud af 8 nationale grundforskningscentre. 

Nanoscience-centret iNano på Aarhus Uni-
versitet har i de senere år tiltrukket væsent-
lige midler, og 2006 er ingen undtagelse. Høj-
teknologifonden bevilgede i 2006 over 70 mio. 
kr. til centret, centret er indgået i væsentlige 
internationale samarbejder, og Aarhus Uni-
versitet har besluttet at igangsætte et markant 
byggeri til centret.

Samlet set har Det Naturvidenskabelige 
Fakultet i 2006 tiltrukket eksterne midler for 
i alt 320 mio. kr., hvilket er endnu en markant 
forbedring i forhold til tidligere år.

Andre områder har også modtaget store 
bevillinger; her kan bl.a. nævnes bevillinger 
til forskning i Parkinsons sygdom, hjerne-
forskning, odontologisk forskning og en stor 
bevilling til apparatur i human-genom-forsk-
ning. Endelig har 6 forskere fra Humaniora 

modtaget i alt 9 mio. kr. fra Forskningsrådet 
for Kultur og Kommunikation til forsknings-
projekter.

Aarhus Universitet har i 2006 forøget sin 
andel af eksterne midler, så 21% af universi-
tetets samlede omsætning i dag stammer fra 
tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 
Blandt andet kan der i 2006 konstateres en 
stigning i midler fra EU, der udgør 6% af de 
eksterne midler.

En række forskere har i 2006 modtaget an-
erkendelser for deres forskningsindsats med 
Anders Jahre-prisen, Grundfos-prisen, Bag-
ger-Sørensen-prisen, Dr. Ingrids Forsknings-
pris, Hede-Nielsen-prisen og Hagedorn-prisen 
som nogle markante eksempler. Desuden er 
2 ud af 5 eliteforskere og 7 ud af 24 unge eli-
teforskere, udpeget af Videnskabsministeriet, 
fra Aarhus Universitet – en indikator på, at 
også fremtidens forskere er velrepræsenteret 
på universitetet.

Universitetets forskere har igen i 2006 været 
meget produktive. En indikator herpå er antal-
let af forskningspublikationer. I 2006 var antal-
let af forskningspublikationer på Aarhus Uni-
versitet og Århus Universitetshospital på i alt 
4.919 – en stigning på godt 2%. Af disse publi-
kationer er 2.349 peer-reviewede artikler, 371 
andre artikler, 250 monografier og 615 bidrag 
til antologier. Især antallet af peer-reviewede 
artikler er steget markant, fra 1.693 i 2005.

Uddannelser
3.573 nye studerende påbegyndte deres studi-
er på Aarhus Universitet i september måned. 
På alle hovedområder søgte flere studerende 
om optagelse, og flere fag modtog væsentligt 
flere ansøgere end de senere år; det gælder f.
eks. fagene kinesisk, økonomi, religionsviden-
skab, matematik og fysik. I 2006 dimitterede 
1.861 bachelorer og 2.097 kandidater fra uni-
versitetet mod 2.026 bachelorer og 1.953 kandi-
dater i 2005. Antallet af beståede eksaminer er 
støt stigende, så universitetet igen i 2006 kun-
ne præsentere et rekordhøjt tal for studenter-
årsværk (STÅ), nemlig 12.099.

Ph.d.-	og	doktorgrader
Ph.d.-uddannelsen er et meget vigtigt indsats-
område på Aarhus Universitet. Universitetet 
forventer i de næste fire år at fordoble antallet 
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af ph.d.-studerende. I 2006 var 947 indskrevet 
som ph.d.-studerende, og 197 forskere fik i 
2006 konfereret deres ph.d.-grad. Dermed be-
kræftes stigningen fra de senere år.

I 2006 tog 15 deres doktorgrad på Aarhus 
Universitet – et lille fald i forhold til 2005.

Forskningsformidling
Det Naturvidenskabelige Fakultet havde 5-800 
besøgende pr. gang til en række foredrag om 
henholdsvis liv og vand, og Aarhus Universi-
tet havde også fulde huse til foredragsrækken 
”Forskning i fokus” arrangeret i samarbejde 
med Politiken. Forskningens Døgn blev på 
Aarhus Universitet afholdt med over 1.000 
gæster en fredag eftermiddag og aften. Her 
formidlede mere end 50 forskere på tværs af 
alle fagområder deres viden om temaet hjer-
nen. Aarhus Universitet har derudover et tæt 
samarbejde med Folkeuniversitetet i Århus, 
som er en vigtig kanal til formidling af forsk-
ningen til omverdenen. I 2006 havde Folke-
universitet stor succes med mange besøgende: 
I alt havde Folkeuniversitetet i Århus 22.880 
deltagere,  hvilket er mere end en fordobling 
i forhold til 2005, og gør Folkeuniversitetet i 
Århus til landets største.

Videnspredning
Aarhus Universitet har i de senere år øget ind-
satsen med at overtage rettigheder til opfin-
delser, søge patenter og igangsætte forskellige 
innovative aktiviteter. Fusionen i 2006 med 
Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning skal 
blandt andet ses i dette lys, og HIH markerede 
sig da også i 2006 som Danmarks mest inno-
vative arbejdsplads som vinder af Innovation 
Cup 2006. Aarhus Universitet giver nu studie-
point til studerende, der følger kurser i iværk-
sætteri, og i foråret 2006 åbnede universitetet 
Inno Camp Katrinebjerg, hvor studerende kan 
gennemgå et individuelt tilpasset og aftalt 
trænings- og udviklingsforløb og samtidig 
arbejde med deres forretningsidé.

I 2006 indsendte Aarhus Universitet 14 
patentansøgninger og indberettede 45 opfin-
delser, og universitetet har indgået salgs- og 
licensaftaler om i alt 8 opfindelser. Det er det 
hidtil højeste antal indberetninger for univer-
sitet.

Årets økonomiske resultater
Aarhus Universitet havde i 2006 en samlet 
omsætning på 2,6 mia. kr., og resultatet for or-
dinær drift blev på 6 mio. kr. Det realiserede 
resultat blev et overskud på 24 mio. kr. og er 
bedre end det budgetterede underskud på 22 
mio. kr. Dette er primært begrundet i ordinæ-
re og finansielle merindtægter. Den samlede 
balancesum pr. 31. december 2006 udgør 1.391 
mio. kr.

Tabel	1.	Resultatopgørelse	2006 

Mio.	kr.

Ordinære driftsindtægter 2.561

Ordinære driftsomkostninger 2.555

Resultat	af	ordinær	drift 6

Finansielle poster 18

Årets	resultat 24

Indtægterne til universitetet består primært 
af tilskud over finansloven til uddannelse, 
forskning og kapitalformål. Hertil kommer 
indtægter i form af tilskudsfinansieret forsk-
ning, andre eksterne tilskud og salg.

I 2006 udgjorde personaleomkostninger 
1.585 mio. kr.,  svarende til 62% af universite-
tets samlede omkostninger.

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

Universitetet bruger de tilførte midler på 
en måde, der afspejler universitetets opgaver, 
værdier, mål og prioriterede aktiviteter bedst 
muligt. De økonomiske ressourcer skal endvi-
dere bruges effektivt og ansvarligt med hen-
syntagen til både de aktuelle opgaver og den 
langsigtede udvikling og fornyelse. 

2005 var det første år, hvor Aarhus Univer-
sitet har udarbejdet et omkostningsbaseret 
regnskab efter reglerne i lov om statens regn-
skabsvæsen og tilskuds- og regnskabsbe-
kendtgørelsen. Det medfører, at sammenlig-
ninger af regnskabsmæssige oplysninger ikke 
er muligt længere tilbage end 2005.

Fra 2005 til 2006 har der været en vækst på 
3% i universitetets samlede omsætning. For de 
eksterne midler har væksten været 10%.
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4 Målrapportering

Aarhus Universitets udviklingskontrakt er 
indgået for perioden 2006-2008 og indeholder 
en række langsigtede strategiske mål for uni-
versitetet. Kontrakten afspejler Aarhus Uni-
versitets hovedarbejds- og satsningsområder: 
forskning, uddannelse, bidrag til vidensam-
fundet, internationalisering og kvalitetsudvik-
ling. Områderne er i kontrakten udmøntet i 28 
mål bestående af 47 aktiviteter.  

Der er redegjort for samtlige af udviklings-
kontraktens 28 mål i bilag 7.1, side 32. Neden-
for er udvalgte mål beskrevet. Målene afspej-
ler samtlige temaer i universitetets udvik-
lingskontrakt.

Universitetet har igangsat aktiviteter for 
langt størstedelen af målene i udviklingskon-
trakten, selvom den løber to år endnu. Enkelte 
mål er allerede opfyldt. Den igangværende fu-
sion med to sektorforskningsinstitutioner og 
to universiteter har imidlertid ændret på 
grundlaget for enkelte af de oprindelige mål, 
hvilket der er redegjort for i bilaget.   

Opsummering
To af kontraktens 28 mål er allerede opfyldt, 
der er igangsat aktiviteter inden for 24 mål, et 
mål igangsættes i 2007, og et mål er justeret 
som følge af fusionen. 

Opsummeringen er en samlet status på de 
28 mål, men fire af de igangsatte mål indehol-
der delaktiviteter, der også er opfyldt eller ju-
steret. 

Den generelle tendens for kontrakten er, at 
universitetet er godt på vej til at nå langt de 
fleste af kontraktens mål, som det kan ses i bi-
lag 7.1.

I udviklingskontrakten markerer universitetet, 
at der skal gøres en ekstraordinær indsats for 
forskeruddannelsen. Universitetet vil øge det 
årlige optag markant. Det øgede optag skal ses 
i sammenhæng med universitetets generelle 
satsning på forskeruddannelse, der praktiseres 
på forskellig vis på fakulteterne. Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet afholder for ek-
sempel hvert år en ph.d.-dag, hvor fakultetets 
400 ph.d.-studerende, deres vejledere og andre 
forskere deltager. Formålet med dette årligt 
tilbagevendende arrangement er at skabe et 
forum, hvor denne målgruppe kan mødes og 
få et indblik i fakultetets ph.d.-uddannelse 
og den forskning, som de ph.d.-studerende 
udfører. Internationale og nationale eksperter 
inviteres til at tale om relevante emner for 
de ph.d.-studerende, og de ph.d.-studerende 
præsenterer deres forskningsprojekt. Med 
afholdelsen af denne dag håber fakultetet på 
at styrke ph.d.-uddannnelsen og derved gøre 
den mere attraktiv for potentielle ansøgere. 

Selvom de fleste aktiviteter på forskerud-
dannelsesområdet foregår på fakulteterne, 
gjorde universitetet i 2006 en fælles indsats for 
at rekruttere flere – danske som udenlandske 
– ph.d.-studerende i form af uddeling af scho-
larstipendier til ph.d.-uddannelsen. Uddelin-
gen havde høj bevågenhed fra universitetets 
ledelse, og der blev bevilget 10 mio. kr. i 2006 
til uddelingen på de fem fakulteter. Det var 
første gang, universitetet forsøgte sig med 
denne form for uddeling af scholarstipendier. 
De erfaringer, der er gjort, vil blive taget med 
i 2007’s uddeling.

På trods af både universitetets og fakulte-
ternes indsats for at øge optaget på ph.d.-ud-
dannelserne forventer universitet på nuvæ-
rende tidspunkt ikke at kunne nå et optag på 
500 i 2008. Der vil ske en betragtelig øgning, 
men da universitetet gennem flere år har prio-
riteret dette område højt, skal der, i højere 
grad end først antaget, nytænkes for at nå må-
let. Optaget var i 2006 således på 279, men i 
kraft af universitetets prioritering forventes 
det at stige yderligere de kommende år.

De kommende fakultetsbaserede graduate 
schools/ph.d.-skoler forventes sammen med 
scholarstipendierne at give ph.d.-uddannel-
serne en anden og mere attraktiv struktur for 
potentielle danske og udenlandske ansøgere. 

Aarhus Universitetets oprindelige fakulte-
ters forskningstyngde og vejledningskapacitet 
har omfanget til at håndtere et optag på 500 
ph.d.-studerende, og netop scholarstipendier-
ne er en del af universitetets strategi for at stå 
stærkt i den internationale konkurrence om de 
bedste hoveder.

Mål 2: Forskeruddannelse
Det gennemsnitlige årlige optag på ph.d.-uddan-
nelserne var i 2002-2004 238. Det årlige optag 
skal øges til 500 i 2008.
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Derudover satser universitetet gennem de 
faglige miljøer på at styrke de internationale 
partnerskaber og samarbejdsprojekter blandt 
andet for at øge den internationale rekrutte-
ring. 

Universitetet satser på at opbygge et forsk-
nings- og uddannelsesmiljø inden for civil-
ingeniørområdet. Der er således etableret en 
Graduate School of Engineering ved Aarhus 
Universitet, som er den organisatoriske ram-
me for ingeniøruddannelserne. Universitetet 
har i 2006 fået godkendt to kandidatuddan-
nelser inden for området: civilingeniøruddan-
nelse i byggeri og civilingeniøruddannelse i 
biomedicinsk teknologi. Der er nu etableret i 
alt tre bacheloruddannelser og fem civilinge-
niøruddannelser. I alt 228 studerende er opta-
get på uddannelserne inden for området – et 
antal, der forventes at passere 300 i 2008. 

Af mål 3’s ti nye professorater har de otte 
været slået op inden for følgende ingeniørvi-
denskabelige områder: Chemical Engineering, 
Structural Engineering, Agro-Biotechnology, 
Nano-Foodscience, Computer Engineering, 
Biomedical Engineering, Applied Mechanics 
og Communication Technology. I alt er ind-
kommet 61 ansøgninger, som nu vil blive be-
handlet i de otte nedsatte bedømmelsesud-
valg.  De resterende professorater forventes 
opslået, når den første ansøgningsrunde er til-
endebragt.

Ved at satse på ingeniørområdet styrker 
Aarhus Universitet grundlaget for en øget 
kontakt til produktionsvirksomheder og kan 
derved udbygge vidensudvekslingen med in-
dustrien.

 

Prioritering af forskningspublicering er af 
grundlæggende vigtighed på Aarhus Uni-
versitet. Det gælder både den faglige og den 
formidlende publicering, hvorfor disse to mål 
beskrives i den samme analyse og vurdering. 

Den stærke prioritering af publicering har 
medført et behov for en systemunderstøttelse 
for at kunne følge bevægelserne og udviklin-
gen inden for området. Universitetet indførte 
derfor i 2006 databasesystemet PURE som di-
rekte inddateringssystem for de faglige områ-
der. 

Med nye systemer er det oftest sådan, at 
der opstår en række begynderfejl. Universite-
tets udgangstal på 1.556 i udviklingskontrak-
ten har ved nærmere eftertælling vist sig at 
være forkert. Det skulle have været 1.693. År-
sagen til fejlen er opdaget, og der er taget de 
nødvendige forholdsregler. 

Inden for begge mål har universitetet store 
forventninger til den kvantitative målopfyl-
delse. Hvis fakulteternes forventninger holder 

Mål 3: Civilingeniørområdet
Der skal oprettes 10 nye professorater til styrkelse 
af det teknisk-/naturvidenskabelige område.

Mål 7: Forskningspublicering i  
peer-reviewede tidsskrifter
1.  Antal artikler i peer-reviewede tidsskrifter var 

i 2005 1.693 og skal fastholdes/øges til 2.000 i 
2008 

2.  Antal videnskabelige bøger/antologier og bidrag 
til videnskabelige bøger/antologier var i 2005 
805 og skal fastholdes/øges til 1.000 i 2008 

 Aarhus Universitet ønsker, at der bliver sat fokus 
på både kvantiteten og kvaliteten af forsknings-
publikationerne. En opgørelse af antallet alene 
giver kun et kvantitativt mål. Derfor vil universi-
tetet i kontraktperioden, under inddragelse af er-
faringer fra de øvrige bench-marking-universite-
ter, arbejde for udvikling af en retvisende måling 
af impact-faktoren for forskningspublikationerne.

Mål 16: Forskningsformidlende  
aktiviteter
1.  Antal forskningsformidlende bidrag til tids-

skrifter og aviser var i 2005 506 og skal øges til 
750 i 2008 

2.  Antal forskningsformidlende bøger og antologi-
er og bidrag til forskningsformidlende bøger og 
antologier var i 2005 157 og skal øges til 200 i 
2008 
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stik, vil universitetet på begge mål ligge over 
måltallene fra udviklingskontrakten. 2006-tal-
lene fra PURE understøtter denne forvent-
ning, idet mål 7’s samlede publiceringstal for 
antal artikler i peer-reviewede tidsskrifter i 
2006 var 2.349 og for antal videnskabelige bø-
ger/antologier og bidrag til videnskabelige bø-
ger/antologier var 865. For mål 16 var det 
samlede tal for antal forskningsformidlende 
bidrag til tidsskrifter og aviser i 2006 583, og 
for antal forskningsformidlende bøger og an-
tologier og bidrag til forskningsformidlende 
bøger og antologier var tallet 217 i 2006.

Universitetet kan altså kun et år inde i kon-
traktperioden med tilfredshed konstatere, at 
disse to indsatsområder synes at være godt på 
vej mod målopfyldelse og nogle endda allere-
de opfyldt. 

Universitetets arbejde for at udvikle en ret-
visende måling af forskningens impact-faktor 
var på dagsordenen, da universitetet den 27. 
november afholdt et stort seminar med en af 
verdens førende eksperter inden for statistisk 
måling af forskning (bibliometri), professor 
Ton van Raan, Centre for Science and Techno-
logy Studies, Leiden University. Seminaret 
vakte betydelig national interesse, og blandt 
deltagerne var repræsentanter fra bl.a. Viden-
skabsministeriet og førende forskningsbiblio-
teker. Der planlægges efterfølgende indgået 
aftaler om udførelse af impact-studier for en-
kelte enheder ved universitetet. Det videre ar-
bejde med forskningens impact er også rele-
vant i relation til regeringens forslag til kvali-
tetesfordelte basismidler, der også omfatter 
bibliometri.

Ovenstående resultater vidner om, at Aar-
hus Universitet tager sin rolle som vidensud-
vekslende institution meget alvorligt. Univer-
sitetet vil bringe sin viden i anvendelse og 
gøre den brugbar og forståelig for forskere, in-
teresserede og menigmand både nationalt og 
internationalt.

Blandt de mere usædvanlige formidlings-
initiativer har universitetets Dansk Center for 
Byhistorie nået et helt nyt publikum med 
”Den Virtuelle Købstad” på nettet, hvor man 
kan vandre gennem en tredimensionel, virtu-
el, skalafast 1800-tals-købstad og klikke sig til 
ny viden. Det Humanistiske Fakultet har udgi-
vet bogen Århus i Verden som bind 2 i formid-

lingsserien Fra bjerget til byen, hvor humanisti-
ske forskere belyser by og opland ud fra hver 
deres forskningsfelt. Bogen er foræret til regio-
nens gymnasier og biblioteker, og man kan for 
eksempel også finde den i tandlægekonsultati-
oner og i venteværelserne på sygehuse.

Udviklingskontraktens ovenstående to mål vil 
blive rapporteret samlet, da både studiemiljø 
og vejledning har fokus på de aspekter af 
et studium, der er helt afgørende for, om en 
studerende gennemfører en uddannelse, og 
hvordan. 

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er 
der igangsat et pilotprojekt, hvor studiemiljøet 
skal undersøges på udvalgte uddannelser på 
hele universitetet ved at gennemføre en elek-
tronisk spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 
500 studerende. I undersøgelsens design er der 
taget udgangspunkt i teorier dels om læring 
dels om arbejdsmiljø. Der vil indgå spørgsmål 

Mål 12: Studiemiljø og  
studentertilfredshed
Et forbedret studiemiljø kan bidrage til at ned-
sætte studie- eller institutionsskift og egentlige 
ophør. Aarhus Universitet vil derfor, i samarbejde 
med universitetets studerende, udvikle metoder 
og procedurer til måling af studiemiljøet. Det er 
hensigten at udpege 10-15 relevante indikatorer, 
som både kan bruges til en årlig monitorering af 
studiemiljøet på uddannelserne, og som kan ind-
kredse realistiske og målbare forbedringsmulighe-
der, så der årligt kan udarbejdes en handlingsplan 
på området på de enkelte institutter. 

Mål 14: Studie- og  
erhvervsvejledningen
Med udgangspunkt i anbefalingerne i Danmarks 
Evalueringsinstituts evaluering af gennemfør-
selsvejledningen og erhvervsvejledningen ved uni-
versiteterne er det i kontraktperioden hensigten 
at fokusere på alle aspekter af studievejledningen 
på Aarhus Universitet. I 2006 udarbejdes en 
konkret strategi for tilrettelæggelsen og kvalitets-
sikringen af vejledningstilbuddet på universitetet. 
Strategien vil omfatte oprettelse af et centralt ko-
ordinerings- og videncenter samt et antal synlige 
studievejledningsenheder med udgangspunkt i de 
faglige miljøer i kontraktperioden.
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vedrørende trivsel (herunder stress), sammen-
hæng i læringsteoretisk perspektiv samt det 
sociale miljø. Disse faktorer menes, på bag-
grund af primært udenlandske undersøgelser, 
at have en afgørende indflydelse på de stude-
rendes oplevelse af studiemiljøet. 

Pilotprojektet forventes færdigt i løbet af 
foråret 2007, og derefter skal undersøgelsen i 
efteråret 2007 gennemføres, så den omfatter 
alle studerende ved Universitetet.

Denne undersøgelse forventer universitetet 
vil bringe konkrete resultater, som vil kunne 
bruges i forhold til rekruttering af danske og 
udenlandske studerende og fastholdelse af 
dem i form af aktiviteter, der fortsat kan ud-
vikle studiemiljøet.

De samme effekter forventes af mål 14, 
hvor universitetet i 2006 vedtog en ny strategi 
for studie- og erhvervsvejledning. Strategien 
er udarbejdet som opfølgning på EVA-evalue-
ringen af universiteternes vejledningsindsats.

Universitetet forventer, at strategien vil 
bære flere studerende gennem deres uddan-
nelse ved, at de bliver bedre i stand til at træf-
fe bevidste og kvalificerede valg undervejs i 
deres studium. Det kan bl.a. gøres ved, at de 
decentrale vejledningsenheder samles i større 
enheder med en fuldtidsansat vejleder til at 
lede enheden. Derved bliver vejledningen pro-
fessionaliseret og kvalitetssikret.

Strategien blev vedtaget i 2006 og skal im-
plementeres i 2007. 

Forskerportalen er et af udviklingskontrak-
tens mål, som allerede er opfyldt – og med 
succes.

Siden efteråret 2006 har man via forsiden 
på Aarhus Universitets hjemmeside kunnet 
finde databasen ”Find en forsker – indgang til 
forskning på Aarhus Universitet”. Bag dette 
link ligger selve databasen, hvor en oversigt 
på 11 emner på forsiden guider den besøgen-
de videre. Det drejer sig om Filosofi og pæda-
gogik, Historie og arkæologi, It og datalogi, 
Kunst, kultur og medier, Lande og områder, 
Mennesker og kulturer, Natur og matematik, 
Religion og teologi, Samfund og politik, Sprog 
samt Sundhed og sygdom. Bag hver overskrift 
gemmer sig yderligere 1.900 emneord som 
hjælp til at indsnævre søgningen. Hvis emne-
ordene ikke hjælper, kan man ligeledes søge 
på enkeltord, navne på forskere og se aktuelle 
temaer såsom Galathea 3 eller terror.

Resultaterne af den første tid i luften har 
været meget tilfredsstillende. Således har der 
på en måned været 6.850 unikke besøgende på 
portalens startside, og antallet af besøgende på 
medarbejderhjemmesider var godt 125.000. De 
meste søgte emnekategorier var i samme peri-
ode: Kroppens organer og funktioner; Moleky-
ler og atomer; Psykologi; Biologi; Kemi; Religi-
on; Antropologi og etnografi; Sygdomsbe-
handlinger; Græsk-romersk oldtid (antikken) 
og Rehabilitering. Brugerne af forskerportalen, 
som hovedsageligt er journalister, har reageret 
positivt. Forventningerne er således store til 
den fremtidige brug af ”Find en forsker”. 

En meget fin sideeffekt af etableringen af 
databasen er, at Google nu finder flere forske-
re fra Aarhus Universitet end før i kraft af de 
mange emneord i databasen. 

Også dette mål vidner om universitetets 
prioritering af vidensudveksling ved netop at 
synliggøre den enorme viden, de videnskabe-
lige medarbejdere råder over, og gøre den let 
tilgængelig. 

Mål 19: Forskerportal
Universitetet vil i 2006 etablere en systematisk, 
internetbaseret præsentation af og adgang til uni-
versitetets forskere og deres forskningsfelter.
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I 2006 havde Aarhus Universitet det hidtil 
største antal indberetninger på 45 opfindelser. 
Dette udgør en god base for det videre arbejde 
med indlevering af patentansøgninger, etable-
ring af spin-off-virksomheder og indgåelse af 
salgs- og licensaftaler i kontraktperioden. 

Samtidig var resultaterne for omsætning af 
forskningsresultater også bedre end det i ud-
viklingskontrakten angivne mål, idet der i 
årets løb blev indgået salgs- eller licensaftale 
om i alt 8 opfindelser. 

Det ser således lovende ud med hensyn til 
at opfylde udviklingskontraktens mål, som er 
gennemsnitsmål for hele kontraktperioden. 
Det skal dog tages i betragtning, at der kan 
opstå betydelige udsving fra år til år. 

Til trods for den positive udvikling ønsker 
universitetet at styrke arbejdet med opfindel-
ser og patenter yderligere, så det store poten-
tiale, der er på Aarhus Universitet inden for 
dette område, udnyttes bedst muligt. Universi-
tetet vil derfor inden for udviklingskontrak-

Mål 20: Opfindelser og patenter
1.  Gennemsnitligt blev der i 2002-2004 indberet-

tet 27 opfindelser årligt, og dette skal øges til 35 
indberetninger årligt. 

2.  Gennemsnitligt blev der i 2002-2004 indsendt 
10 patentansøgninger årligt, og dette skal øges 
til 15 patentansøgninger årligt. 

Mål 21: Omsætning af forsknings-
resultater
1.  Gennemsnitligt blev der i 2002-2004 indgået 

3 licens- og salgsaftaler årligt, og dette skal 
øges til 6 licens- og salgsaftaler årligt. 

2.  Gennemsnitligt blev der i 2002-2004 oprettet 
1 spin-off-virksomhed årligt, og dette skal 
øges til 2 spin-off-virksomheder årligt. 

3.  I 2005 var der 102 forskningssamarbejdsafta-
ler med private og offentlige virksomheder.  
Dette skal øges til 115 årligt i 2008. 

Parkkollegierne har en 
ekstra herlighedsværdi: en 
altan til hvert værelse, som 
kan bruges til lidt af hvert.
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tens løbetid iværksætte og gennemføre væ-
sentlige organisatoriske ændringer, som ventes 
at øge aktivitetsniveauet for området betyde-
ligt, ligesom der i 2007 vil blive ansat en pro-
rektor med særligt ansvar for dette område. 

Internationalisering generelt er et højt priori-
teret satsningsområde på Aarhus Universitet. 
Det kommer i særdeleshed til udtryk i ECTS-
projektet. Ud over at være et internationa-
liseringsprojekt er ECTS-projektet også et 
kvalitetsudviklingsprojekt, idet processen op 
til selve ansøgningen ligeledes bruges til en 
kvalitetsudvikling af uddannelserne og den 

information, der findes om dem.
ECTS-projektet er et højprofileret projekt, 

der i efteråret 2006 blev skudt i gang for de 
faglige miljøer med en kick-off-konference. 
Alle studieledere, institutledere og relevante 
administrative medarbejdere var inviteret til 
konferencen, der blev åbnet af rektor. Forin-
den blev der i sommeren 2006 ansat en fuld-
tidsprojektleder til at sikre, at universitetet i 
2008 lever op til kravene for ECTS-label og 
kan ansøge om det. 

I december besluttede universitetet en har-
monisering af en række konkrete forhold ved-
rørende struktur, form og præsentation af uni-
versitetets uddannelser. Alle studieordninger 
er nu under revision. Det samme er præsenta-
tionen på hjemmesiden af universitetets ud-
dannelser og studieprogrammer på dansk og 
engelsk. 

Universitetet forventer at kunne ansøge om 
ECTS-label som planlagt til ansøgningsfristen 
i 2008.

Mål 22: ECTS-label
Aarhus Universitet vil søge Europakommissionen 
om tildeling af en ECTS-label, som skal være med 
til at sikre, at universitetets uddannelsesaktivite-
ter synliggøres på europæisk niveau.

Overalt i Universitets-
parken er der cykler. Her 
foran Søauditorierne.
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Jens Ulrik Andersen

Jørgen Grønnegård Christensen Erik Højsholt

Kirsten Jakobsen Jens Kampmann

Svend Krarup Simon Krøyer

Thomas Ommen Johannes Riis

Arne Josefsen Rolighed Peter Borgen Sørensen

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 regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver 
et retvisende billede af universitetets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2006 samt af resultatet og pengestrømmen af 
universitetets aktiviteter for regnskabsåret 
2006.
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Den uafhængige revisors påtegning
Rigsrevisionen reviderer årsrapporten for 
Aarhus Universitet.

PricewaterhouseCoopers er af bestyrelsen 
på Aarhus Universitet valgt som institutions-
revisor for Aarhus Universitet i henhold til 
Universitetslovens §28, stk. 5.

Til	ledelsen	for	Aarhus	Universitet	
Vi har revideret årsrapporten bortset fra afsnit 
2 Aarhus Universitet – fremtidens uiversitet, af-
snit 4 Målrapportering og Bilag til årsrappor-
ten for Aarhus Universitet for regnskabsåret 
2006, der aflægges efter Bekendtgørelse nr. 
1489 af 14. december 2004 om tilskud og regn-
skab m.v. ved universiteterne.

Universitetets ledelse har ansvaret for års-
rapporten. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne 
kontroller, der er relevante for at udarbejde og 
aflægge en årsrapport, der giver et retvisende 
billede uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 
fejl, samt valg og anvendelse af en hensigts-
mæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 
omstændighederne.

Den	udførte	revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 
årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi 
har udført vores revision i overensstemmelse 
med danske revisionsstandarder og god of-
fentlig revisionsskik. Disse standarder kræver, 
at vi lever op til etiske krav samt planlægger 
og udfører revisionen med henblik på at opnå 
høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke 
indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå 
revisionsbevis for de beløb og oplysninger, 
der er anført i årsrapporten. De valgte hand-
linger afhænger af revisors vurdering, herun-
der vurderingen af risikoen for væsentlig fejl-
information i årsrapporten, uanset om fejlin-
formationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
denne risikovurdering overvejer revisor inter-
ne kontroller, der er relevante for universite-
tets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrap-
port, der giver et retvisende billede, med hen-
blik på at udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke 
med det formål at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af universitetets interne kontrol. 
En revision omfatter endvidere stillingtagen 
til, om den af ledelsen anvendte regnskabs-
praksis er passende, om de af ledelsen udøve-
de regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt 
en vurdering af den samlede præsentation af 
årsrapporten. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revi-
sionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til for-
behold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver 
et retvisende billede af Aarhus Universitets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2006 samt af resultatet af Aarhus 
Universitets aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 1. januar-31. december 2006 i 
overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 
1489 af 14. december 2004 om tilskud og regn-
skab m.v. ved universiteterne.

Århus, den 26. april 2007
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Claus Lindholm Jacobsen Henrik Kragh
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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6 Regnskab

6.1 Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Aarhus Universitet for 2006 
er aflagt i overensstemmelse med Finansmi-
nisteriets retningslinjer og Bekendtgørelse nr. 
1489 af 14. december 2004 om tilskud og regn-
skab mv. ved universiteterne. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra 
tidligere år. Aarhus Universitet er sammenlagt 
med HIH pr. 1. januar 2006, hvorved egenka-
pitalen pr. 1. januar 2006 er korrigeret, og der 
er foretaget tilpasning af sammenligningstal i 
resultatopgørelse og balance. Der er udarbej-
det særskilt sammenlægningsbalance.

Der er i løbet af 2006 opnået afklaring af 
visse regnskabsposters behandling samt ind-
sigt i andre forhold, som har medført en kor-
rektion af egenkapitalen pr. 1. januar 2006 på 
TDKK 28.636, jf. egenkapitalopgørelsen med 
tilpasning af sammenligningstal i resultatop-
gørelse og balance.

Der er sket reklassificeringer af visse ind-
tægter og omkostninger i resultatopgørelsen. 
Sammenligningstal er tilpasset.

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 balance-
dagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. 
Alle andre valutaer anses som fremmed va-
luta.

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 betalings-
dagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel 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 universitetslo-
ven og modtager som følge heraf tilskud fra 
staten. De statslige tilskud udbetales i tolvte-
delsrater hver måned på baggrund af de pro-
gnosticerede studenterårsværk. Indtægterne 
indregnes i den periode, de vedrører. Hvert 
år i oktober opgøres de faktuelle studen-
terårsværk, og acontobetalingerne justeres. 
Modtagne tilskud og tilsagn herom, herunder 
indtægter fra samarbejdsaftaler, indregnes 
som indtægt i takt med, at omkostningerne 
afholdes. Deltagerbetaling ved åben uddan-
nelse indregnes som indtægt i den periode, de 
vedrører. Salg i øvrigt og kontantsalg fra kas-
sen indregnes som indtægt på fakturerings-
tidspunktet. 

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



1�

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-
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.
It-softwarelicenser 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 it-udstyr 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.

Anlægsaktiver modtaget som donationer
Aarhus Universitet anskaffer løbende an-
lægsaktiver for midler fra tilskudsfinansieret 
virksomhed. Projekterne finansieres af EU, 
virksomheder, staten, legater og privatperso-
ner. Anlægsaktiverne afskrives efter den sæd-
vanlige 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 sam-
linger og kunstværker fra forskellige givere 
gennem tiden. Disse anses ikke for at have en 

Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Anlægsgrupper

Bygninger 50 år

Indretning af lejede lokaler Lejeperioden/maks. 10 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-15 år

Transportmateriel 5-30 år

Inventar og it-udstyr 3 år
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økonomisk målbar værdi for Aarhus Univer-
sitet, 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 
tilskud, som Aarhus Universitet har erhvervet 
ret til som tilgodehavender fra igangværende 
tilskudsaktiviteter.

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

Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætnings-
aktiver, omfatter børsnoterede obligationer og 
aktier, der måles til dagsværdien på balance-
dagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af 
den senest noterede salgskurs.

Hensatte	forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når univer-
sitetet som følge af en begivenhed indtruffet 
før eller på balancedagen har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at 
der må afgives økonomiske fordele for at ind-
fri forpligtelsen.

Langfristet	gæld
Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån 
hos kreditinstitutter, indregnes ved låneopta-
gelsen til det modtagne provenu med fradrag 
af afholdte transaktionsomkostninger. I ef-
terfølgende perioder måles lånene til amor-

tiseret kostpris, således at forskellen mellem 
provenuet og den nominelle værdi indregnes 
i resultatopgørelsen som en renteomkostning 
over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amorti-
seret kostpris, der i al væsentlighed svarer til 
nominel værdi.

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 indtægts-
føres lineært over samme periode som de 
tilhørende anlægsaktiver afskrives, således at 
resultatopgørelsen netto ikke påvirkes af de 
omkostningsførte afskrivninger.

Forudbetalte	bundne	tilskud	fra	
	igangværende	tilskudsaktiviteter
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	2006

DKK	1.000
R	2005

DKK	1.000

 Ordinære	driftsindtægter

 Tilskud til egen drift fra finansloven 1.792.407 1.742.545

 Eksterne midler 538.422 490.551

 Salg af varer og tjenesteydelser 230.599 236.950

	 Ordinære	driftsindtægter	i	alt 2.561.428 2.470.046

 Ordinære	driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

 Husleje 315.378 303.218

 Andre forbrugsomkostninger 52.103 48.777

	 Forbrugsomkostninger	i	alt 367.481 351.995

 Personaleomkostninger 1.584.602 1.546.912

 Andre ordinære driftsomkostninger 551.329 529.473

Af- og nedskrivninger 51.865 50.726

	 Ordinære	driftsomkostninger	i	alt 2.555.277 2.479.106

	 Resultat	af	ordinær	drift 6.151 -9.060

	 Finansielle	poster

 Finansielle indtægter 20.074 14.047

Finansielle omkostninger 2.085 2.011

Resultat	før	ekstraordinære	poster 24.140 2.976

Ekstraordinære	poster

6.6.2 Ekstraordinære indtægter 0 42.757

	 Årets	resultat 24.140 45.733

IT-huset Katrinebjerg til-
byder virksomhedslejemål 
i et kontorfællesskab med 
moderne og lyse kontorloka-
ler, fælles reception, kantine, 
mødelokaler, bibliotek og 
motionsrum. Det er udsty-
ret med højteknologiske 
serverrum og ikke mindst et 
netværk med masser af saft 
og kraft, der åbner endnu 
flere muligheder inden for 
fremtidens kommunikation, 
it-løsninger og netværk. IT-
huset Katrinebjergs 10.000 
nye kvadratmeter stod klar 
til indflytning for de første 
lejere den 1. maj 2006. Det 
huser nu over 60 virksom-
heder i et dynamisk miljø, 
hvor studerende og forskere 
også har deres daglige gang.
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6.3 Balance pr. 31. december 2006
Note
	

Aktiver	 R	2006
DKK1.000

1.1.2006
DKK1.000

 Anlægsaktiver  

 Immaterielle anlægsaktiver  

 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. 562 1.584

Immaterielle anlægsaktiver under konstruktion 735 0

6.6.3 Immaterielle	anlægsaktiver	i	alt 1.297 1.584

 Materielle anlægsaktiver  

 Grunde, arealer og bygninger 156.672 151.994

 Produktionsanlæg og maskiner 220.977 226.748

 Transportmateriel 3.015 2.860

 Inventar og it-udstyr 15.149 10.838

 Materielle anlægsaktiver under konstruktion 17.917 1.008

6.6.4 Materielle	anlægsaktiver	i	alt 413.730 393.448

 Anlægsaktiver	i	alt 415.027 395.032

	 Omsætningsaktiver

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 68.720 71.701

 Tilgodehavender fra igangværende  tilskudsaktivitet 119.974 64.546

 Øvrige tilgodehavender 79.022 125.635

 Periodeafgrænsningsposter 11.212 4.776

Værdipapirer 20.079 19.812

 Likvide beholdninger 676.667 602.927

	 Omsætningsaktiver	i	alt 975.674 889.397

	 Aktiver	i	alt 1.390.701 1.284.429

Note Passiver R	2006
DKK1.000

1.1.2006
DKK1.000

 Egenkapital	i	alt	 152.810 128.670

6.6.5 Hensættelser	i	alt	 1.104 1.701

6.6.6 Langfristet	gæld	i	alt 44.811 40.493

	 Kortfristet	gæld

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 145.003 133.313

 Skyldige feriepenge 216.181 220.263

 Anden gæld 68.349 69.837

6.6.7 Periodiserede donationer 260.348 250.871

 
Forudbetalte bundne tilskud fra igangværende  
tilskudsaktivitet 291.475 248.161

6.6.8 Øvrige periodiseringsposter 210.620 191.120

 Kortfristet	gæld	i	alt	 1.191.976 1.113.565

 Passiver	i	alt	 1.390.701 1.284.429
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6.4 Egenkapitalopgørelse
	
	

	R2006
	DKK1.000

Egenkapital i henhold til årsrapport for 2005 109.217

Egenkapital i henhold til sammenlægningsbalancen pr. 1. januar 2006, HIH 48.089

Egenkapital jf. sammenlægningsbalancen 157.306

Korrektioner til primo vedr.:

Afklaring af ejerskab til bygninger 89.715

Donationsforpligtigelser vedr. ejerskab til bygninger -89.715

Ændret periodisering vedr. leasingaftaler -21.143

Ændret periodisering vedr. Retsmedicin -7.493

Korrigeret	overført	resultat	1.	januar	2006 128.670

Årets resultat 24.140

Overført	resultat	31.	december	2006 152.810

Sammenligningstallene i balancen er tilpasset med ovenstående korrektioner til egenkapitalen 
pr. 1. januar 2006
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6.5 Pengestrømsopgørelse
R2006

DKK1.000
R2005

DKK1.000

Årets	resultat 24.140 45.733

Tilbageførsel	af	poster	uden	likviditetseffekt

Kursavance ved indfrielse af statslån 0 -42.757

Af-/nedskrivninger på anlægsaktiver 49.221 49.549

Årets indtægtsførsel af donationer -32.580 -35.961

Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver 822 1.088

Ændringer af hensættelser -597 -11.029

Ændring i tilgodehavender mv. -12.271 131.328

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser 67.324 260.491

Pengestrøm	fra	driftsaktivitet 96.059 398.442

Køb af immaterielle anlægsaktiver -885 -981

Køb af materielle anlægsaktiver -72.079 -37.563

Salg af anlægsaktiver 1.485 174

Pengestrøm	fra	investeringsaktivitet -71.479 -38.370

Tilgang af donationsforpligtelse 43.499 17.254

Optagelse af langfristet gæld 7.200 11.196

Afdrag på langfristet gæld -1.272 -6.073

Pengestrøm	fra	finansieringsaktivitet 49.427 22.377

Ændring	i	likvide	beholdninger 74.007 382.449

Værdipapirer 1. januar 19.812 11.226

Likvide beholdninger 1. januar 602.927 229.264

Likvider	i	alt	1.	januar 622.739 240.490

Værdipapirer 31. december 20.079 19.812

Likvide beholdninger 31. december 676.667 602.927

Likvider	i	alt	31.	december 696.746 622.739

Note	6.6.9	 Universitetets	omkostninger	til	studenterpolitiske	aktiviteter	og	
andre	studenteraktiviteter

Note	6.6.10 Oplysninger	om	fonde,	organisationer	og	lignende,	som	universi-
tetet	har	særlige	samarbejder	med	af	ikke-kommerciel	karakter

Note	6.6.11 Kontraktlige	forpligtelser

Note	6.6.12 Eventualaktiver

Note	6.6.13 Eventualforpligtelser

Note	6.6.14 Pantsætninger
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6.6 Noter til regnskabet 
Note	6.6.1	Personaleomsætning	2003-2006

2003 2004 2005 2006

Tilgang TAP 251 536 372 419

Afgang TAP 222 316 192 242

Nettotilgang	TAP 29 220 180 177

Tilgang VIP 366 805 490 577

Afgang VIP 380 625 377 388

Nettotilgang	VIP -14 180 113 189

Tilgang i alt 617 1.341 862 996

Afgang i alt 602 941 569 630

Nettotilgang	i	alt 15 400 293 366

Tabellen viser personaleomsætningen på Aarhus Universitet for teknisk-administrativt og 
 videnskabeligt personale i perioden 2003-2006. Det ses, at personaleomsætningen er højest for 
det videnskabelige personale. Tabellen inkluderer først HIH fra og med 2006.

Note	6.6.2	Ekstraordinære	indtægter

R	2006
DKK	1.000

R	2005
DKK	1.000

Kursavance ved indfrielse af statslån, HIH 0 42.757

Ekstraordinære	indtægter	i	alt 0 42.757

Note	6.6.3	Immaterielle	anlægsaktiver

DKK	1.000 Erhvervede	kon-
cessioner,	

patenter,	licenser	mv.

Immaterielle	
anlægsaktiver

	under	konstruktion

I	alt

Kostpris pr. 1.1.2006 3.577 3.577

Tilgang 150 735 885

Kostpris	pr.	31.12.2006 3.727 735 4.462

Afskrivninger pr. 1.1.2006 1.994 1.994

Årets afskrivninger 1.171 1.171

Afskrivninger	pr.	31.12.2006 3.165 3.165

Regnskabsmæssig	værdi	 562 735 1.297

Afskrivningsperiode/år 3

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på TDKK 562 er TDKK 50 finansieret via donationer, 
jf. note 6.6.7.
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Note	6.6.4	Materielle	anlægsaktiver

DKK	1.000 Grunde,	
arealer	og	
bygninger

Produktions-
anlæg	og	
maskiner

Trans-
port-

materiel

Inven-
tar	

og	it-
udstyr

Materielle	
anlægsak-

tiver	under	
konstruktion

I	alt

Kostpris pr. 1.1.2006,  
efter fusion 250.315 461.638 9.651 48.857 1.008 771.469

Primokorrektioner -91.546 -91.546

Tilgang 10.007 32.163 918 11.074 17.917 72.079

Afgang -15.288 -196 -3.437 -1.008 -19.929

Kostpris pr. 31.12.2006 168.776 478.513 10.373 56.494 17.917 732.073

Afskrivninger pr. 1.1.2006,
efter fusion 8.606 234.890 6.791 38.019 288.306

Primokorrektioner -1.831 -1.831

Årets afskrivninger 5.329 35.372 763 6.586 48.050

Afskrivninger på solgte 
aktiver -12.726 -196 -3.260 -16.182

Afskrivninger pr. 
31.12.2006 12.104 257.536 7.358 41.345 0 318.343

Regnskabsmæssig værdi 156.672 220.977 3.015 15.149 17.917 413.730

Afskrivningsperiode/år 10-50 5-10 5-30 3 -

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på TDKK 413.730 er TDKK 260.298 finansieret via 
 donationer, jf. note 6.6.7.

Den offentlige ejendomsvurdering på grunde, arealer og bygninger pr. 1. oktober 2006

Bygningsværdi 198.537

Grundværdi 19.435

Offentlig	vurdering	i	alt 217.972

Ejendom,	hvor	der	ikke	er	foretaget	særskilt	offentlig	vurdering.	
Bogført	værdi	udgør 4.800

Ejendomsretten til anlægsaktiver, bortset fra grunde, arealer og bygninger samt anlæg anskaffet 
før overgangen til selvejende institution, er på tidspunktet for årsrapporten ikke formelt og ve-
derlagsfrit overdraget ved aktstykke, idet Finansudvalgets godkendelse udestår.

Note	6.6.5	Hensættelser

R	2006
DKK	1.000

1.1.2006
DKK	1.000

Reetableringsforpligtelser vedr. indretning af lejede lokaler 1.104 646

For meget afløftede FIK-feriepenge 0 1.055

Hensættelser	i	alt 1.104 1.701
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Note	6.6.6	Langfristet	gæld

DKK	1.000 R	2006 R	2005

Kreditforeningsgæld 39.221 40.493

Århus Kommune 5.590 0

Kreditforeningsgæld	i	alt 44.811 40.493

Lånet fra Århus Kommune har en løbetid frem til år 2037. Lånet henstår rente- og afdragsfrit 
frem til år 2011, og er indregnet til amortiseret kostpris.

Langfristet gæld afdrages over følgende perioder

Inden for 1 år 1.144

Mellem 1 og 5 år 5.077

Efter 5 år 38.590

Langfristet	gæld	i	alt 44.811

Note	6.6.7	Periodiserede	donationer

Periodiserede donationer fordeler sig således på aktivtyper:

DKK	1.000 Erhvervede	
koncessio-
ner,	paten-

ter,	licenser	
mv.

Grunde,	
arealer		og	
bygninger

Produk-
tionsan-

læg	og	
maski-

ner

Trans-
port-

ma-
teriel

Inventar	
og	it-

udstyr

I	alt

Periodiserede donationer 1.1.2006 776 150.610 186.070 58 3.072 340.586

Primokorrektioner -89.715 -89.715

Modtagne donationer 2.000 37.736 3.763 43.499

Indtægtsførte donationer -726 -1.528 -28.220 -28 -2.078 -32.580

Afgang afhændede aktiver -1.442 -1.442

Periodiserede	donationer	31.12.2006 50 61.367 194.144 30 4.757 260.348

Periodiserede donationer indtægtsføres i følgende perioder:

Inden for 1 år 32.916

Mellem 1 og 5 år 143.884

Efter 5 år 83.548

Periodiserede	donationer	31.12.2006	i	alt 260.348

Note	6.6.8	Øvrige	periodiseringsposter

R	2006
DKK	1.000

1.1.2006
DKK	1.000

Forudindbetaling af tilskud 2006 fra VTU 157.608 140.616

Andre forudindbetalinger 53.012 50.504

Øvrige	periodiseringsposter	i	alt 210.620 191.120
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Note	6.6.9	Universitetets	omkostninger	til	studenterpolitiske	aktiviteter		
og	andre	studenteraktiviteter

R	2006
DKK	1.000

R	2005
DKK	1.000

Studenteridræt	og	øvrige	studenteraktiviteter

Studenteridræt 828 815

Øvrige studenteraktiviteter 0 149

Studenteraktiviteter	i	alt 828 964

Studenterpolitiske	aktiviteter

Studenterrådet 893 874

Konservative Studenter 34 40

Frit Forum 65 75

Liberale Studenter 12 0

Studenterpolitiske	aktiviteter 1.004 989

I	alt 1.832 1.953

Note	6.6.10	Oplysninger	om	fonde,	organisationer	og	lignende,	som	universitetet	har	særlige	
samarbejder	med	af	ikke-kommerciel	karakter
Aarhus Universitet har samarbejde af ikke-kommerciel karakter med Aarhus Universitets Forsk-
ningsfond og Forskerpark Aarhus A/S, UniConsult, Østjysk Innovation A/S, Folkeuniversitetet, 
Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle og Studenterhus Århus. Universitetet samarbejder med 
og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991, Orion 
Planetariet i Jels og de danske institutter i Athen og Damaskus.

Note	6.6.11	Kontraktlige	forpligtelser	

Universitetet har operationelle leasingforpligtelser med uopsigelighedsperioder på indtil 75 
måneder fra balancetidspunktet. Endvidere har Aarhus Universitet lejeforpligtelser med uopsi-
gelighedsperioder indtil 1. januar 2035. 

Forpligtelserne	har	følgende	forløb:

Leasingforpligtelser
DKK.	1.000

Lejeforpligtelser
DKK.	1.000

Inden for 1 år 4.999 181.601

Mellem 1 og 5 år 8.758 329.335

Efter 5 år 1.092 413.951

Leasing-	og	lejeforpligtelser	i	alt 14.849 924.887

Anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb 261
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Note	6.6.12	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 og 2000 anmeldt krav om refusion af energiafgifter på TDKK 
6.088. Der er uenighed mellem universitetet og SKAT om, hvorvidt kravet er forældet.

Universitetet er i forbindelse med en sag om refusion af energiafgifter for årene 1998-2006 af 
SKAT blevet pålagt en nedskrivning af den momspligtige omsætning på TDKK 4.191 i moms af 
solgte undervisningsmaterialer. Der er uenighed mellem universitetet og SKAT om, hvorvidt 
momsbeløbet bør refunderes til Universitetet.

Note	6.6.13	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 133.752.

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.
Der er sket indfrielse af et rente- og afdragsfrit statslån med restgæld på TDKK 46.474 til kurs 

8 vedrørende Handels- og IngeniørHøjskolen. Afregningen med Økonomistyrelsen er sket den 
8. april 2005. Ved salg af ejendommen i Herning inden for 5 år efter indfrielsen af statslånet sker 
der efterregulering af indfrielseskursen. Indfrielseskursen vil blive forhøjet med 75% ved salg 
inden for det 1. år efter indfrielsen, med 60% ved salg inden for det 2. år, med 45% ved salg in-
den for det 3. år, med 30% ved salg inden for det 4. år, og 15% ved salg inden for det 5. år.

Såfremt universitetet vælger at nedlægge centeret ”Handels- og IngeniørHøjskolen i Her-
ning” eller vælger at ophøre med at udbyde godkendte uddannelser i tilknytning til centeret, 
har Undervisningsministeriet krav på et beløb svarende til nettooverdragelsessummen ved 
sammenlægningen med universitetet pr. 1. januar 2006 på TDKK 52.499 reguleret efter særlige 
retningslinjer, herunder forskel i bygningernes handelsværdi og bogførte værdi. Delvis ophør af 
uddannelser medfører, at Undervisningsministeriet har et forholdsmæssigt krav. Undervis-
ningsministeriet kan godkende ændringer i uddannelserne omfattet af sammenlægningen 1. ja-
nuar 2006, uden at universitetet helt eller delvist skal betale den regulerede nettooverdragelses-
sum til Undervisningsministeriet.

Note	6.6.14	Pantsætninger
Prioritetsgæld er sikret ved pant i universitetets ejendomme med en regnskabsmæssig værdi pr. 
31. december 2006 på TDKK 72.858.
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7.1 Skematisk afrapportering af udviklingskontraktens resultatmål 
FORSKNING

1.	Fokusområder

Udviklingskontraktens	mål Analyse	for	2006 Fremdrift

Skabe nye bygningsmæssige 
rammer for fokusområderne 
molekylær medicin og nano-
science og nanoteknologi.

Universitetet igangsatte i 2006 projekteringen af et renrum til brug for 
nanoscience- og nanoteknologiområdet. Bygningen forventes igangsat 
hen over sommeren 2007. Projekteringen af nye bygningsmæssige ram-
mer for molekylær medicin er også igangsat, og en endelig plan forventes 
at ligge klar i 2007. 

Igangsat

Alle fokusområder skal i 
2008 være veletablerede og 
synlige for omverdenen.

Alle fokusområderne fik i 2006 en hjemmeside, hvor de mange forskellige 
aktiviteter inden for områderne synliggøres. Derudover afholdes konfe-
rencer, og de planlagte publikationer udgives. 

Igangsat 

Antal ph.d.-årsværk inden 
for fokusområdernes faglige 
felt skal stige fra 360 i 2005 
til mere end 720 i 2008.

Der blev for 2006 kun tale om en meget begrænset stigning i antal til-
knyttede ph.d.-årsværk til fokusområderne. Således blev der registreret 
367,5 årsværk på de 6 fokusområder. Tallet forventes at stige i takt med et 
øget optag på ph.d.-uddannelserne i 2007 og 2008. 1)

Igangsat

2.	Forskeruddannelse

Det årlige optag på ph.d.-ud-
dannelserne skal øges til 500 
i 2008.

Universitetet øgede i 2006 optaget på ph.d.-uddannelserne til 279 (mod 
238 i 2005). En yderligere stigning forventes, når midlerne fra Globalise-
ringspuljen bliver tilgængelige.

Igangsat

3.	Civilingeniørområdet

Der skal etableres 10 nye 
professorater til styrkelse af 
det teknisk-/naturvidenska-
belige område.

Otte af ti nye professorater har været slået op inden for de ingeniørviden-
skabelige områder. I alt er indkommet 61 ansøgninger, som nu vil blive 
behandlet i de otte nedsatte bedømmelsesudvalg.  De resterende profes-
sorater forventes opslået, når den første ansøgningsrunde er afsluttet.

Igangsat

4.	Internationale,	tværgående	graduate	schools

Der skal være mindst 18 
internationale tværgående 
graduate schools i 2008.

Universitetet har valgt at arbejde hen imod større, tværgående og fa-
kultetsbaserede graduate schools (efter 4+4-modellen), hvilket betyder, 
at målet ikke længere er hensigtsmæssigt. Der vil blive etableret seks 
sådanne skoler, en på hvert fakultet og to på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet. Fire skoler er allerede oprettet, og de to resterende forventes 
oprettet i løbet af 2007.

Justeret

7. Bilag

Som en grøn kile rækker Universitetsparken og Vennelystparken fra Nordre Ringgade helt ned i byens cen-
trum – et forløb på cirka en kilometer. Forneden til venstre ses Nobelparkens røde bygninger med sort tag og 
over for dem Teologis røde bygning med rødt tag. Den gule bygning i nederste højre hjørne er Forskerparken. 
Mellem denne og Universitetsparken ligger Langelandsgades Kasernes røde bygninger med sort tag, som 
rummer Humanioras æstetiske fag.

Luftfoto på foregående sider
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5.	Forpligtende	strategiske	samarbejder	med	andre	forsknings-	og	videregående	uddannelsesinstitutioner

Udviklingskontraktens	mål Analyse	for	2006 Fremdrift

Antallet af samfinansierede 
stipendier med andre forsk-
nings- og videregående ud-
dannelsesinstitutioner skal 
øges fra 26 i 2005 til mere 
end det dobbelte i 2008.

Efter indgåelse af udviklingskontrakten er Aarhus Universitetet fusione-
ret med de to sektorforskningsinstitutioner Danmarks JordbrugsForskning 
og Danmarks Miljøundersøgelser samt Handelshøjskolen i Århus.  Der er tale 
om store institutioner med betydelige faglige samarbejdsflader med AU, 
og et væsentligt antal af de planlagte samfinansierede stipendier og sam-
arbejdsprofessorater var netop forudset oprettet i samarbejde med disse 
institutioner. Det er herefter ikke hensigtsmæssigt at videreføre disse mål 
i udviklingskontrakten, da de er erstattet af et betydeligt mere omfat-
tende fagligt samarbejde.

Justeret

Antallet af samarbejdspro-
fessorater med sektorforsk-
ningsinstitutioner skal øges 
fra 4 i 2005 til 10 i 2008 (for-
uden de 10 professorater på 
civilingeniørområdet).

Justeret

Antallet af civilingeniørstu-
derende skal øges fra 200 i 
2005 til 300 i 2008, heraf 50 
ph.d.-studerende.

Der er ultimo 2006 optaget 228 studerende på de tre tekniske bachelor-
uddannelser og de fire civilingeniøruddannelser. Det forventes, at det 
totale antal studerende på området vil passere 300 i 2008. Der er optaget 
færre end ti ph.d.-studerende, men egentlig volumen forventes først, når 
professoraterne er på plads. Universitetet forventer dog, at målet på de 50 
bliver vanskeligt at nå.

Igangsat

6.	Graden	af	ekstern	forskningsfinansiering	i	forhold	til	de	samlede	forskningsmidler

Gennemsnittet for 2002-2004 
var 40,7%.2) Det skal øges til 
45% i 2008.

Ekstern forskningsfinansierings andel af de samlede forskningsmidler 
udgjorde for 2006 41,3%. Universitetets andel af den samlede tilskudsfi-
nansierede forskning i Danmark forventes også for 2006 at være lige om-
kring 20%, hvilket er meget tilfredsstillende for universitetet.

Igangsat

7.	Forskningspublicering	i	peer-reviewede	tidsskrifter

Antal artikler i peer-
 reviewede tidsskrifter skal 
øges fra 1.693 i 2005 til 2.000 i 
2008.3)

Universitetets indsats for at forøge antallet af peer-reviewede artikler er 
kommet godt i gang. Således blev der publiceret 2349 artikler i peer-re-
viewede tidsskrifter i 2006. Noget af forøgelsen skyldes sandsynligvis et 
større fokus på opgørelsen af disse artikler. Opgaven er nu at fastholde 
og evt. udbygge dette tal yderligere i resten af kontraktperioden.

Igangsat

Antal videnskabelige bøger/
antologier og bidrag til vi-
denskabelige bøger/antolo-
gier skal øges fra 805 i 2005 
til 1.000 i 2008.

Også i forhold til målet om en forøgelse af videnskabelige bøger og an-
tologier blev der tale om en pæn forøgelse fra 805 til 865. Det er derfor 
realistisk, at målet kan nås inden udgangen af 2008.

Igangsat

I kontraktperioden vil der 
blive arbejdet for udvikling 
af en retvisende måling af 
impact-faktoren for forsk-
ningspublikationerne.

Universitetets arbejde for at udvikle en retvisende måling af forsknin-
gens impact-faktor er i god gænge. Der har været afholdt seminar om 
emnet, og der planlægges efterfølgende indgået aftaler om udførelse af 
impact-studier for enkelte enheder ved universitetet.

Igangsat
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UDDANNELSE

8.	Nye	it-uddannelser

Udviklingskontraktens	mål Analyse	for	2006 Fremdrift

I 2008 forventes der et årligt 
optag på minimum yderli-
gere 100 nye studerende på 
nye it-uddannelser.

Universitets- og Bygningsstyrelsen har i 2006 godkendt to nye it-uddan-
nelser på Aarhus Universitetet med studiestart den 1. september 2007:
• Bacheloruddannelse i it (Det Naturvidenskabelige Fakultet)
• Bacheloruddannelse i digital design og it, æstetik og interaktion (Det 
Humanistiske Fakultet). 
Universitetet forventer et årligt optag på 40 på hver af uddannelserne og 
vil efter optaget i 2007 have en konkret forventning i forhold til måltallet.

Igangsat

9.	Gennemførsel	og	ophør

Både for gennemførsel og ophør viser nedenstående opgørelser, at 2006 
langt overvejende bragte universitetet tættere på sine måltal. Universi-
tetet vil fortsætte med de igangsatte aktiviteter på området med henblik 
på at nå målene. Universitetet igangsatte i 2006 bl.a. et projekt, der skal 
kortlægge de studerendes forsinkelsesfaktorer. I foråret 2007 forventer 
universitetet således at kunne iværksætte målrettet handling i forholdt til 
de væsentligste faktorer.5) 

Følgende andele af de stude-
rende, opdelt på hovedom-
råder, gennemførte bachelor-
uddannelsen, kandidatud-
dannelsen eller den ubrudte 
kandidatuddannelse på 
normeret tid + 1 år – jf. Rek-
torkollegiets nøgletal G.

Bacheloruddannelser
Humaniora
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Teologi

2-årige	kandidatuddannelser
Humaniora
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab

Ubrudte	kandidatuddannelser
Medicin
Odontologi
Teologi

Andel 05
49%
42%
59%

-

Andel 05
27%
51%
52%

Andel 05
53%
70%
13%

Andel 06
47%
46%
58%

-

Andel 06
31%
55%
53%

Andel 06
52%
71%
17%

Mål 08
69%
50%
63%
39%

Mål 08
40%

-
56%

Mål 08
53%
70%

-

Igangsat

Følgende andele af de stu-
derende, opdelt på hoved-
områder, ophørte på deres 
oprindelige bacheloruddan-
nelse, kandidatuddannelse 
eller ubrudte kandidatud-
dannelse.

Bacheloruddannelser               
Humaniora                                             
Naturvidenskab                               
Samfundsvidenskab                           
Teologi

Kandidatuddannelser           
Humaniora
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab

Ubrudte	kandidatuddannelser
Medicin
Odontologi
Teologi

Andel 05
35%
38% 
29%

-

Andel 05
20%

8%
7%

Andel 05
22%
20%
56%

Andel 06
40% 
36% 
32%

-

Andel 06  
15%
2% 
9%

Andel 06
21%
17%
59%

Mål 08
30%
35%
27%
50%

Mål 08
10%
10%
6%

Mål 08
20%
20%

-

Igangsat
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10.	Ny	metode	til	måling	af	uddannelsesproduktion

Udviklingskontraktens	mål Analyse	for	2006 Fremdrift

Der skal udvikles en metode 
til måling af de enkelte op-
hørte studerendes beståede 
uddannelsesdele, opgjort i 
ECTS.

Universitetets studieudvalg vedtog i 2006 en model for måling af ophørte 
studerendes beståede ECTS. I opgørelsen indgår optjente STÅ for de se-
neste 5 år. I 2007 vil denne opgørelse blive brugt til at belyse problemstil-
lingen omkring ophørte studerende nærmere.

Opfyldt

I 2008 skal det det årlige an-
tal optjente ECTS-point pr. 
indskrevet studerende være 
forøget med 5%.

Fra 2005 til 2006 er antal optjente ECTS pr. indskrevet studerende forøget 
med 4,9%.5) Universitetet er blevet opmærksom på, at formuleringen i ud-
viklingskontrakten om dette mål er fejlformuleret. Det skal derfor præ-
ciseres, at der er tale om en øgning på 5% pr. studerende i den samlede 
kontraktperiode. Universitetet er således godt på vej til at nå udviklings-
kontrakten mål.

Igangsat

11.	Systematisk	måling	af	dimittendernes	beskæftigelsessituation

I 2006 skal der udvikles 
en metode til systematisk 
måling af kandidaternes be-
skæftigelsessituation.

Universitetets studieudvalg afventer oplæg til systematisk måling fra ar-
bejdsgruppe på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Oplægget forven-
tes færdigt i marts 2007. Metodeudviklingen er udskudt et år på grund af 
igangsættelsen af studiemiljøundersøgelsen (mål 12).

Igangsættes i 
2007

Fra 2007 skal der indsamles 
oplysninger om, i hvilket 
omfang og hvor de stude-
rende får beskæftigelse efter 
endt uddannelse.

Der er endnu ikke truffet beslutning omkring proces og procedure. Igangsættes i 
2007

12.	Studiemiljø	og	studentertilfredshed

Der skal udvikles metoder 
og procedurer til måling af 
studiemiljøet.

Universitetets studieudvalg har opstillet en model til vurdering af stu-
diemiljøet og måling af studentertilfredsheden. Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet gennemfører med start i februar 2007 et pilotprojekt for 
at afprøve modellen. Pilotprojektet vil omfatte studerende fra flere fakul-
teter og fagområder. Modellen forventes taget i brug efter evaluering af 
pilotprojektet.

Igangsat

Efterfølgende skal der årligt 
udarbejdes en handlings-
plan på området på de en-
kelte institutter.

Der er endnu ikke truffet beslutning omkring proces og procedure. Igangsættes i 
2007
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13.	Efter-	og	videreuddannelsesaktiviteter

Udviklingskontraktens	mål Analyse	for	2006 Fremdrift

Gennemsnittet for 2002-2004 
var 2.354 kursister om året 
på de bekendtgørelsesbelag-
te efter- og videreuddannel-
sesaktiviteter. De samlede 
efter- og videreuddannel-
sesaktiviteter skal øges med 
50%. 

Universitetet øgede antallet af kursister på de bekendtgørelsesbelagte 
aktiviteter til 2.695 (stigning på 14,5%). For de samlede efter- og videreud-
dannelsesaktiviteter blev der således tale om en stigning til i alt 4.215 
kursister.6) Strukturreform og andre reformer i den offentlige sektor samt 
beskæftigelsessituationen på arbejdsmarkedet i øvrigt betyder, sammen 
med et fortsat uddannelsespolitisk fokus på efter- og videreuddannelse 
af kortuddannede, at efterspørgsel på forskningsbaseret efter- og vide-
reuddannelse mod forventning ikke ser ud til at stige på kortere sigt. 
Universitetet er derfor i færd med at nyudvikle sit udbud i forhold til nye 
målgrupper i tæt kontakt til aftagerne. Det er imidlertid universitetets 
forventning, at det bliver vanskeligt at indløse forventningerne om en 
fremgang på 50% i kontraktperioden. Ud over de deciderede efteruddan-
nelseskurser er der på universitetet desuden tilbud om andre videns- og 
inspirationsaktiviteter såsom folkeskolelærerdage, gymnasielærerdage 
og foredragsvirksomhed.

Igangsat

14.	Studie-	og	erhvervsvejledningen

I 2006 skal der udarbejdes 
en konkret strategi for tilret-
telæggelsen og kvalitetssik-
ringen af vejledningstilbud-
det på universitetet.

Universitetet vedtog i 2006 en strategi for studie- og erhvervsvejledning. 
Strategien indbefatter blandt andet:
• organiseringen af vejledningen optimeres
• tilgængeligheden til vejledningen øges
• indførelse af fælles kvalitetssikringssystemer på hele universitetet og 
professionalisering af indsatsen

Målet med strategien er at kvalificere de studerendes valg undervejs 
og mindske ophør. Erhvervsvejledningen videreudvikles med det sigte at 
lette de studerendes overgang fra studium til job. Strategien implemente-
res i 2007.

Opfyldt
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BIDRAG	TIL	VIDENSAMFUNDET

15.	Handels-	og	IngeniørHøjskolen	(HIH)	i	Herning

Udviklingskontraktens	mål Analyse	for	2006 Fremdrift

Der skal etableres integre-
rede efter- og videreuddan-
nelsestilbud. 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet har nedsat et tværgående efter- 
og videreuddannelsesudvalg, som blandt andet vil arbejde med at etab-
lere udbud med bidrag på tværs af fakultetets fagområder. HIH og Insti-
tut for Økonomi har desuden i fællesskab hjemtaget en projektbevilling 
på knap 1 mio. kr. fra VTU til udvikling af forskningsbaserede efter- og 
videreuddannelsestilbud med fokus på ledelsesområdet.

Igangsat

Der skal ske en integration 
af erhvervskontakt/-frem-
me-aktiviteter.

Der har været omfattende mødeaktivitet mellem erhvervsfremmecentre 
ved HIH og AU’s centrale Erhvervskontaktenhed. HIH er endvidere med-
lem af AU’s fusionsarbejdsgruppe vedrørende tech-trans.

Igangsat

Der skal ske en koordination 
af de eksisterende uddan-
nelser ved HIH med Aarhus 
Universitets uddannelses-
strategi.

Der er ansat en professor med særlige opgaver, som blandt andet vareta-
ger samarbejdet med Institut for Økonomi i forbindelse med etablering 
af en kandidatuddannelse i økonomi (cand.oecon.) med specialisering i 
innovation. Kandidatuddannelsen udbydes af Institut for Økonomi og 
gennemføres ved HIH i Herning. Det første hold studerende påbegynder 
uddannelsen i september 2007. HIH har oprettet et studienævn for de 
allerede eksisterende uddannelser med henblik på at opfylde universi-
tetslovens krav herom. Der samarbejdes endvidere med Aarhus Graduate 
School of Engineering om udvikling og udbud af en teknisk kandidatud-
dannelse. 

Igangsat

16.	Forskningsformidlende	aktiviteter

Antal forskningsformid-
lende bidrag til tidsskrifter 
og aviser skal øges fra 506 i 
2005 til 750 i 2008.

For de forskningsformidlende bidrag til tidskrifter og aviser blev der i 
2006 tale om en god stigning til 583. Der er altså fin mulighed for at nå 
målet om 750 bidrag i 2008.

Igangsat

Antal forskningsformid-
lende bøger og antologier og 
bidrag til forskningsformid-
lende bøger og antologier 
skal øges fra 157 i 2005 til 
200 i 2008.

Med hensyn til målet om 200 forskningsformidlende bøger og antologier 
(samt bidrag til sådanne publikationer) er der allerede på nuværende 
tidspunkt tale om målopfyldelse. Da opgørelsen blev foretaget første 
gang i 2005, er det vanskeligt at vurdere, om den store stigning fra 2005 
til 2006 kan fastholdes i de kommende år.

Igangsat

17.	Museumsmiljøet

Universitet vil arbejde for at 
forøge museernes besøgstal 
fra de nuværende 250.000 
årligt.

Museerne tilknyttet universitetet har i 2006 haft 252.660 besøgende, hvil-
ket er meget tilfredsstillende i betragtning af den øgede konkurrence på 
museumsområdet i Århus.

Igangsat

18.	Aarhus	Universitetsforlag

Universitetsforlagets pro-
duktion af 60-70 nye bøger 
årligt og forlagets internatio-
nale profil skal fastholdes.

Aarhus Universitetsforlag udgav ca. 50 bøger i 2006, heraf mange på en-
gelsk. Forlaget forventer en stigning i antal udgivelser i 2007.

Igangsat
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19.	Forskerportal

Udviklingskontraktens	mål Analyse	for	2006 Fremdrift

Der skal i 2006 etableres en 
systematisk, internetbaseret 
præsentation af og adgang 
til universitetets forskere og 
deres forskningsfelter.

Portalen Find en forsker blev lanceret i efteråret 2006 og har i en periode 
på en måned haft 6.850 unikke besøgende. Kernemålgruppen journali-
ster reagerer positivt på portalen. I de fire måneder, portalen har været 
i luften, er antallet af besøgende på forskeres medarbejderhjemmesider 
steget med over 1/3. I en måleperiode på en måned har der således været 
godt 125.000 besøgende på universitetets medarbejderhjemmesider.

Opfyldt

20.	Opfindelser	og	patenter

Gennemsnitligt blev der 
i 2002-2004 indberettet 27 
opfindelser årligt. Det skal 
øges til gennemsnitligt 35 
indberetninger årligt.

I 2006 oplevede universitetet det hidtil højeste antal indberetninger – i alt 
45 opfindelser, hvilket må betragtes som særdeles tilfredsstillende.

Igangsat

Gennemsnitligt blev der i 
2002-2004 indsendt 10 pa-
tentansøgninger årligt. Det 
skal øges til gennemsnitligt 
15 patentansøgninger årligt.

I 2006 havde universitetet indsendt 14 patentansøgninger, hvilket kun er 
én ansøgning fra målet. Det resultat er universitetet tilfreds med, og den 
kommende satsning på området giver anledning til at forvente en yderli-
gere stigning de kommende år.

Igangsat

21.	Omsætning	af	forskningsresultater

Gennemsnitligt blev der i 
2002-2004 indgået 3 licens- 
og salgsaftaler årligt. Det 
skal øges til gennemsnitligt 
6 licens- og salgsaftaler 
årligt.

Aarhus Universitet indgik i 2006 én licens- og syv salgsaftaler, og hvis 
dette antal fastholdes de kommende år, bliver målet om seks aftaler per 
år indfriet.

Igangsat

Gennemsnitligt blev der i 
2002-2004 oprettet 1 spin-
off-virksomhed årligt. Det 
skal øges til gennemsnitligt 
2 spin-off-virksomheder 
årligt.

Der blev i 2006 oprettet en enkelt spin-off-virksomhed. Med den kom-
mende satsning på området forventer universitetet en stigning de kom-
mende år.

Igangsat

I 2005 var der 102 forsk-
ningssamarbejdsaftaler med 
private og offentlige virk-
somheder. Det skal øges til 
115 årligt i 2008.

2006 var et godt år i forhold til forskningssamarbejdsaftaler. Således blev 
der indgået 131 aftaler med både offentlige og private virksomheder, 
hvilket er et meget tilfredsstillende resultat.

Igangsat
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INTERNATIONALISERING

22.	ECTS-label

Udviklingskontraktens	mål Analyse	for	2006 Fremdrift

Aarhus Universitet vil søge 
Europakommissionen om 
tildeling af en ECTS-label.

Der er udarbejdet detaljerede tidsplaner for delmål og milepæle samt 
ansvarlige aktører. I december vedtog universitetet en række indstillin-
ger vedr. struktur, form og præsentation af uddannelser der ensretter og 
harmoniserer universitetets uddannelser. Universitetet er således godt på 
vej mod målet.

Igangsat

23.	International	studentermobilitet

Den gennemsnitlige inter-
nationale studentermobilitet 
for 2002-2004 var 4,3% for 
universitetet som helhed. 
Den skal øges til 5% i 2008.

Den internationale studentermobilitet faldt en smule i 2006, fra 4,3% til 
4,0%. Dette tal dækker dog over, at der kom flere internationale stude-
rende til Aarhus Universitet og at færre rejste ud. Der skal derfor gøres 
en ekstra indsats i forhold til AU’s egne studerende for at nå målet.

Igangsat

24.	International	forskermobilitet

Den internationale forsker-
mobilitet skal øges fra 31% i 
2005 7) til 40% i 2008.

Opgørelsen af forskermobilitet viser en tilbagegang i 2006 til 27,7% (fra 
31% i 2005). Mønstret er det samme som for studentermobiliteten, og der 
skal altså satses ekstra hårdt på dette område, hvis målet om 40% for-
skermobilitet skal nås.

Igangsat

Mobiliteten blandt ph.d.-stu-
derende skal øges fra 17,4% i 
2005 8)  til 25% i 2008.

Tallet for ph.d.-mobilitet viser en pæn fremgang fra 17,4% til 21,4%. Der er 
dermed berettiget forventning om at nå målet om 25% mobilitet i 2008.

Igangsat

25.	Intern	auditering

I 2006 skal der nedsættes en 
task-force, der skal foretage 
en intern auditering ved at 
gennemgå procedurer for 
kvalitetssikring og organi-
sering på uddannelsesom-
rådet.

Task-forcen har i første omgang fokuseret på kvalitetssikring gennem 
tilpasningen til ECTS-labelkravene, herunder truffet beslutning om en 
række fælles bestemmelser for organiseringen på uddannelsesområdet. 
Task-forcen vil i 2007 gennemgå øvrige procedurer for kvalitetssikring på 
uddannelsesområdet.

Igangsat

På baggrund af auditeringen 
skal der ske en ajourføring 
af kvalitetssikringsproce-
durerne og organiseringen 
i 2007.

Vil blive gennemført i 2008 på baggrund af ovenstående. Igangsættes i 
2008

26.	Universitetspædagogik

I 2005 var der tilknyttet 14 
videnskabelige medarbej-
dere til det universitetspæ-
dagogiske arbejde. Antallet 
skal fastholdes i kontraktpe-
rioden

Universitetet fastholdt i 2006 antallet af videnskabelige medarbejdere i 
universitetspædagogiske opgaver på 14 og forventer at kunne nå målet.

Igangsat
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27.	Personaleudvikling

Udviklingskontraktens	mål Analyse	for	2006 Fremdrift

Der skal iværksættes et pi-
lotprojekt med systematisk 
efter- og videreuddannelse 
af AC-fuldmægtige m.fl. 

Der er udarbejdet et koncept for den systematiske efter- og videreuddan-
nelse af AC-fuldmægtige m.fl. (AKUP) med en referencegruppe. Pilot-
projekt med kursus i projektledelse er gennemført i november/december 
2006 med 20 deltagere. Kurset blev gentaget i februar 2007 med 19 del-
tagere. Der arbejdes på et samlet AKUP-program for 2007 bestående af 
grundmoduler, specialmoduler og temamøde.

Igangsat

De allerede igangsatte efter- 
og videreuddannelsestilbud 
skal styrkes for alle persona-
legrupper.

Universitetets efteruddannelse for teknisk/administrativt personale er 
i god gænge med mellem ca. 200 og 330 deltagere pr. semester (stigende 
tendens), og der bliver løbende udviklet nye kurser. Der kommer i 2007 
fokus på øget kvalitet af engelskkurserne og en øget indsats inden for 
lederudvikling på AU.

Igangsat

28.	Benchmarking

Benchmarkingsamarbejder 
skal blandt andet bidrage 
til at styrke universitetets 
indsats inden for følgende 
områder:
•  Ekstern 

 forskningsfinansiering
•  Internationale 

 forskeruddannelser
• Graduate schools
• Internationalisering
• ECTS-label
• Studiemiljø
•  Studie- og 

 erhvervsvejledning

Aarhus Universitet besluttede i sommeren 2006 i samarbejde med univer-
siteterne i Kiel, Göteborg, Bergen, Turku og Leuven at etablere et bench-
marking-samarbejde for at blive inspireret af hinandens gode erfaringer 
på en række områder såsom ekstern forskningsfinansiering og interna-
tionale master-programmer.Det første halve år har to arbejdsgrupper 
arbejdet med ekstern forskningsfinansiering og internationale master-
programmer efter beslutning af de deltagende universiteter. I april 2007 
gennemføres to workshops i Bergen om ekstern forskningsfinansiering 
og internationale master-programmer. 

Igangsat

1) Det har vist sig at være meget vanskeligt at opgøre antallet af årsværk tilknyttet fokusområderne nøjagtigt, og der må derfor 

påregnes en vis metodisk usikkerhed i opgørelsen. Endvidere er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at selvom ph.d.-optaget 

fordobles, er der en naturlig forsinkelse på 3 år, før det realiseres fuldt ud i bestandtallet og i antal ph.d.er på fokusområderne.

2) Efter en gennemgang af tallene for ekstern forskningsfinansiering er universitet blevet opmærksom på en mindre fejl i udgangs-

tallet. Det er således ikke 39,3% som angivet i udviklingskontrakten, men 40,7%.

3) Det oplyste udgangstal i udviklingskontrakten har vist sig at være forkert. Det er 1.693 og ikke 1.556, som først angivet.

4) Tal for Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning er ikke medregnet i opgørelserne.

5) ECTS pr. studerende er øget fra 34,3 til 36,0 pr. år. Tal for Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning er ikke medregnet i opgørel-

serne.

6) En del af stigningen skyldes fusionen med Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning.

7) Efter en gennemgang af tallene for forskermobilitet er udgangstallet korrigeret fra 29% til 31%.

8) Efter en gennemgang af tallene for ph.d.-mobilitet er udgangstallet korrigeret fra 14% til 17,4%.
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7.2 Opgørelse af virksomhedstyper 2006 t. kr.
	10.	Alm.	
virksom-

hed

	90.	Ind-
tægtsdæk-

ket	virk-
somhed

	91.	Rets-
medicin

	95.	Til-
skudsfin.	
forskning

	97.	Andre	
tilskuds-

fin.	
	aktiviteter

Alle	un-
derkonti

Indtægter

Finanslovstilskud

Heltidsuddannelse 574.457 574.457

Deltidsuddannelse 13.457 13.457

Udv. studerende 4.436 4.436

Færdiggørelsesbonus 41.588 41.588

Basisforskning 750.979 750.979

Kapitalformål 299.889 299.889

Grundbevilling 1.100 1.100

Myndighedsopgaver 5.684 5.684

Øvrige formål 103.949 2.621 106.571

Finanslovstilskud	i	alt 1.795.540 2.621 1.798.161

Eksterne	tilskud -533 514.207 24.749 538.423

Salg-	og	øvrige	driftsindtægter 137.284 39.470 21.871 12.858 13.361 224.844

Indtægter	i	alt 1.932.291 39.470 21.871 527.065 40.732 2.561.429

Omkostninger

Lønomkostninger

VIP 522.675 7.166 3.439 169.184 5.578 708.041

PHD 99.409 835 56.269 156.514

DVIP 103.997 201 575 3.788 2.413 110.975

TAP 483.130 8.153 11.598 46.452 3.162 552.494

DTAP 23.641 1.262 684 5.833 160 31.581

Anden løn 11.571 677 174 10.334 2.243 24.998

Lønomkostninger	i	alt 1.244.422 18.294 16.470 291.860 13.556 1.584.602

Øvrige	driftsomkostninger

Husleje/ejendomsskat 309.835 735 422 175 4.211 315.378

El, vand og varme 51.771 115 213 4 52.103

Andre driftsomk. 365.043 8.456 4.348 151.748 21.751 551.346

Overheadudgift -39 7.364 236 51.752 242 59.555

Overhead-”indtægt” -59.571 0 -59.571

Øvrige	driftsomkostninger	i	alt 667.039 16.670 5.218 203.679 26.204 918.810

Afskrivninger 15.294 207 1.809 34.197 358 51.865

Omkostninger	i	alt 1.926.755 35.172 23.497 529.736 40.117 2.555.277

Resultat	før	finansielle	poster 5.536 4.298 -1.626 -2.671 615 6.151

Nettorenter 15.322 -4 0 2.671 0 17.989

Årets	resultat 20.858 4.294 -1.626 0 614 24.140
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7.3 Omkostninger 2006 fordelt på formål
Mio.	kr.

Forskning 1.446,2

Uddannelse 978,7

Myndighedsopgaver 53,6

Øvrige formål 76,8

Alle formål 2.555,3

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.

7.4 Oversigt over hovednøgletal
Nr. Hovednøgletal 2006

Indtægter	i	mio.	kr.

1 Uddannelse 634,0

2 Forskning 751,0

3 Eksterne midler 629,1

4 Driftstilskud (inkl. kapitalbevilling og myndighedsopgaver) 306,7

5 Øvrige formål 103,9

6 Øvrige indtægter 136,7

Omkostninger	i	mio.	kr.	opdelt	på	formål

7 Forskning 1.076,7

8 Uddannelse 729,1

9 Formidling og vidensudveksling 116,9

10 Generel ledelse, administration og service 129,2

11 Bygninger 503,4

Personale	(årsværk)

12 VIP 1.808

13 DVIP 210

14 Øvrige årsværk 1.716

Balance

15 Egenkapital i mio. kr. 152,8

16 Balance i mio. kr. 1.390,7

17 Bygninger netto m2 i alt 290.019

Aktivitets-	og	produktionsoplysninger

Studerende

18 Antal optagne pr. 1/10 3.573

19 Antal studerende pr. 1/10 19.607

20 Antal STÅ 12.099

Færdiguddannede

21 Antal bachelorer 1.861

22 Antal kandidater 2.097
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Oversigt over hovednøgletal (forts.)
Nr. Hovednøgletal

Åben	og	deltidsuddannelse

23 Antal betalende studerende 2.577

24 Antal årsstuderende 551

25 Færdiguddannede på hele uddannelser (master, diplom) 119

Internationalisering

26 Udvekslingsstuderende ud 315

27 Udvekslingsstuderende ind 478

28 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser 1.096

Forskeruddannelse

29 Antal indskrevne forskeruddannelsesstuderende 947

30 Antal optagne ph.d.er 279

31 Antal godkendte afhandlinger, året 197

Forsknings-	og	formidlingsresultater

32 Forskningspublikationer 4.937

33 Formidlingspublikationer 860

34 Undervisningspublikationer 79

35 Anmeldte patenter 14

35 Anmeldte opfindelser 45

36 Antal projekter med erhvervslivet 2.952

37 Antal eksterne projekter 3.181

38 Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet, mio. kr. 210,1

Opgjort efter Rektorkollegiets vejledning for statistikberedskabet.
Det skal bemærkes, at nøgletal 1-11 omfatter AU-HIH. De øvrige nøgletal omfatter ikke AU-HIH.
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