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BERETNING

AARHUS UNIVERSITETS OVERORDNEDE MÅL 

Beretning

Aarhus Universitet har til opgave at drive 
forskning og give videregående uddannelse 
indtil det højeste videnskabelige niveau. Uni-
versitetet skal værne om forskningsfriheden 
og bidrage til at udbrede kendskab til viden-
skabens arbejdsmetoder og resultater. Det 
er Aarhus Universitets mål at være et uni-
versitet på højt fagligt niveau på såvel det 
forskningsmæssige som det undervisnings-
mæssige område, hvad enten det måles med 
national eller international målestok. Universi-
tetet lægger vægt på sammenhæng og veksel-
virkning mellem forskning og undervisning. 
Det tilstræbes derfor at prioritere ressourcer 
til forskning således, at den både kan opnå 
anerkendelsesværdige resultater i sig selv og 
danne det bedst mulige grundlag for den 
undervisning, der udbydes.

Universitetet er og ønsker fortsat at være 
et klassisk universitet med en fuldt udbygget 
fagvifte. Inden for de eksisterende rammer til-
stræbes fornyelse i takt med fagenes udvik-
ling, nationalt og internationalt. Endvidere 
overvejes løbende mulighederne for at ajour-
føre fagkredsen ved at indføre nye fagområ-
der og nedlægge gamle. Aarhus Universitet er 
og ønsker fortsat at være et landsdækkende 
universitet, der rekrutterer sine studerende 
fra hele landet. Universitetet ønsker at udnyt-
te sin sagkundskab inden for forskning og 
uddannelse til at sikre universitetet medind-
flydelse på dansk forsknings- og uddannelses-
politik. Universitetet ønsker samtidig at styrke 
og udbygge sine kontakter til samarbejdspart-
nere i lokalsamfundet.

Aarhus Universitet deltager i driften af 
Moesgård Museum, Naturhistorisk Museum, 
Steno Museet, Antikmuseet samt Orion Pla-
netariet i Jels og ønsker herigennem at for-
midle viden og forskningsresultater i visuel 
form til en større kreds af interesserede. Uni-
versitetet lægger endvidere vægt på, at forsk-
ning og undervisning inden for de æstetiske 
fag finder sted i stadig vekselvirkning med 

det omgivende samfunds kulturelle liv og 
initiativer, samt at andre fagområder har vig-
tige forbindelseslinier til sundhedsvæsenet og 
erhvervslivet. Aarhus Universitet vil fortsat 
udbygge sine internationale relationer som en 
af de vigtige veje til sikring af aktualitet, rele-
vans og kvalitet i universitetets aktiviteter. 
Ud over den ordinære undervisning for ind-
skrevne heltidsstuderende og uddannelse af 
forskerstuderende vil universitetet i muligt 
omfang varetage efteruddannelse, åben 
uddannelse og anden kursusvirksomhed. Til 
universitetet kan knyttes kurser og skoleafde-
linger, der udbyder andre typer af undervis-
ning end universitetsundervisning.

En stor del af universitetets aktiviteter er 
samlet i Universitetsparken. Universitetet læg-
ger vægt på den faglige, forsknings- og stu-
diemæssige værdi, der ligger heri for både 
ansatte og studerende. Det er således universi-
tetets mål at samle den størst mulige del af 
aktiviteterne i Universitetsparken og arealer 
i umiddelbar nærhed heraf. Universitetet til-
stræber, at undervisnings-, biblioteks-, edb- 
og laboratoriefaciliteter er tidssvarende og til-
strækkelige, herunder at der så vidt muligt 
findes arbejdspladser af forskellig type til 
rådighed for de studerende, alt efter studiefag 
og studietrin.
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BERETNING

DRIFTSREGNSKAB 2000

Beretning

UltimosaldoIndtægter/
videreføres PrimosaldoNettoresultatUdgifterbevillingerFinanslovsunderkonto

til 20012000200020002000
12,70912,2560,4531.284,6701.285,123 10 - Almindelig virksomhed
29,90027,3452,55515,66718,222 90 - Indtægtsdækket virksomhed
3,0303,414-0,38415,46015,077 91- Retsmedicinske undersøgelser
0,000147,867-147,867378,091230,225 95 - Indtægtsgivende forskningsvirksomhed

-0,02311,181-11,20522,17410,969 97 - Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

45,616202,063-156,4471.716,0631.559,616Driftskonti i alt

Tabel 1.
Aarhus Universitets regn-
skabsresultat 2000, mio. kr.

Driftsregnskabet omfatter alle driftsaktiviteter 
på Aarhus Universitet, herunder Skolen for 
Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske 
Tandteknikere (SKT). I regnskabsresultatet er 
indregnet institutionsinterne, statslige over-
førsler.

Som statsinstitution underlagt statens sæd-
vanlige budgetregler har universitetet ikke 
som formål at opnå overskud på drifts-
regnskabet, men nok at sikre en vis reserve til 
imødegåelse af mindre udsving i indtægter og 
udgiftsbehov, herunder den selvforsikringsri-
siko, der er pålagt statens institutioner. Uni-
versitetets formål er derimod at udnytte de 
givne bevillinger og indtægter bedst muligt 
til de forsknings- og undervisningsformål, de 
er givet til af staten, samarbejdspartnere og 

andre eksterne tilskudsgivere. 
Årets nettodriftsresultat viser umiddelbart 

et underskud på 156,4 mio. kr. Dette under-
skud skyldes den tekniske ændring, at uni-
versitetet i 2000 har omlagt bogføringen for 
eksternt finansierede projekter på underkonto 
95 og 97, hvorefter forudbetalte, eksterne mid-
ler  indtægtsføres i regnskabet i takt med 
udgiftsafholdelsen. I omlægningsåret hvor det 
har været nødvendigt at kunne overføre ufor-
brugte midler fra tidligere år til behold-
ningskonti, er indtægtskontiene i 2000 blevet 
debiteret med disse uforbrugte midler (vide-
reførselsbeløbene ultimo 1999). Indtægterne i 
regnskabet udtrykker således årets faktiske 
indtægter fratrukket tidligere års uforbrugte 
indbetalinger svarende til 159,1 mio. kr.
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BERETNING

HOVEDLINIER

Beretning

Aarhus Universitet har i 10-årsperioden fra 
1991 til 2000 oplevet en stor vækst i alle 
hovedtal – jf. tabel 2-4 og figur 1-5. For en 
ordens skyld skal det dog oplyses, at Århus 
Tandlægehøjskole i 1991 var en selvstændig 
statsinstitution og derfor først indgår som en 
del af Aarhus Universitet og dermed i tids-
serierne fra og med 1992. 

Som det fremgår af tabel 2, har universite-
tets driftsmidler været jævnt stigende i den 
seneste 10-årsperiode, men med en aftagende 
tendens i de seneste år og et fald fra 1999 
til 2000, jf. figur 4. Der har specielt frem til 
1997 været en kraftig vækst i omfanget af 
eksterne midler, dvs. midler som er givet til 
universitetet fra private og offentlige kilder 
til helt konkrete forskningsprojekter uden for 
den sædvanlige finanslovsbevilling. Denne 
stigning i eksterne midler er en kombination 
af statens øgede anvendelse af særlige pro-
grammidler til fremme af bestemte forsknings-
områder og universitetets evne til at tiltrække 
midler – især til forskning – i fri konkurrence 
både nationalt og internationalt. Fra 1997 har 

der  været et fald i de eksterne midler. Univer-
sitetets ressourceindsats i form af personale 
har generelt været stigende i perioden, som 
det ses i tabel 3 og figur 2. Fra 1999 til 2000 har 
der været et mindre fald i antal VIP-årsværk. 
Stigningen i antallet af TAP-årsværk (teknisk-
administrativt personale) har i 10-års perioden 
været på 44 pct., mens antallet af VIP-årsværk 
(videnskabeligt personale) i perioden kun er 
vokset med ca. 20 pct.

Den samlede stigning siden 1991 i ressour-
ceindsatsen målt i antal årsværk er i alt på ca. 
30 pct., mens stigningen i ressourceindsatsen 
målt i 2000-kroner i samme periode er på knap 
50 pct. Produktionen målt som antal kandida-
ter er i perioden steget godt 25 pct., mens 
antallet af ph.d.-grader er mere end tredoblet. 
Der foreligger ikke tal, der kan anvendes 
som indikator for udviklingen i forsknings-
produktion for hele tiårsperioden. Ses der bort 
fra publikationerne fra universitetshospitaler-
ne, fremgår det af tabel 3, at antallet af forsk-
ningspublikationer fra Aarhus Universitet er 
steget med 67 pct. alene i fem-årsperioden 

Tabel 2.
Økonomiske nøgletal for Aar-
hus Universitet i perioden 
1991 - 2000, mio. kr. i 
2000-niveau, 
inkl. retsmedicin
* Ekskl. de institutionsinter-
ne, statslige overførsler
Tabel 3.
Nøgletal for personale,
1991 - 2000, 
inkl. retsmedicin
* Antal VIP-årsværk er opgi-
vet ekskl. stipendiater
Tabel 4.
Nøgletal for studerende, 
1991 - 2000

2000199919981997199619951994199319921991Hovedtal, økonomi
1.685,21.701,11.677,01.654,21.564,31.484,91.379,61.346,41.274,61.150,3Udgifter i alt, mio.kr.*
1.284,71.289,41.266,51.203,81.195,61.121,81.020,1965,9933,0853,5Ordinære midler

400,5411,6410,6450,4368,6363,1359,5380,4341,6296,8Eksterne midler

2000199919981997199619951994199319921991Hovedtal, personale
2.9913.0203.0052.9302.8142.7722.6612.6282.5882.340Antal årsværk i alt
1.4981.5461.5601.5191.4651.4071.4081.3691.3921.302VIP-årsværk* (inkl. DVIP)
1.4931.4741.4451.4101.3491.3651.2531.2591.1961.038TAP-årsværk

3.7253.3583.0472.8052.5362.224Antal publikationer
1901761621661551311111037058Antal ph.d.-grader
24242325222031372127Antal doktorgrader

2000199919981997199619951994199319921991Hovedtal, studenter
8.1767.7466.908STTV

11.16310.86110.45510.0409.7969.2439.081STÅ-produktion
3.4483.3283.2313.2923.0202.9003.1712.7532.5752.983Studenteroptag

20.79320.59219.84119.24718.77218.85218.50617.30316.12414.531Studenterbestand
1.4751.4101.2981.2411.1421.1981.1411.0381.0991.173Kandidatproduktion

709735731735763875843725Antal ph.d.-studerende
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Figur 1.
Universitetets udgifter for-
delt på ordinære og eksterne 
midler i perioden 
1991 - 2000, 2000-niveau
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Personale fordelt på VIP- og 
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Figur 3.
Studenterbestand og STÅ-
produktion i perioden 
1991 - 2000
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1994-1999, dvs. en årlig vækst på over 10 pct. 
Antal forskningspublikationer omfatter ikke 
publikationer fra Aarhus Universitetshospital, 
der i 1999 udgør et antal på 1.161. Opgørelsen 
af antallet af publikationer for 2000 vil først 
foreligge omkring juni 2001. 

Som det fremgår af tabel 4, er studenter-
bestanden steget med 43 pct. siden 1991 og 
med kun 12 pct. siden 1994, hvilket viser 
en aftagende vækst i de senere år. Studenter-
optaget for de samme to perioder er steget 
med henholdsvis 16 pct. og 9 pct. Der forelig-
ger ikke sammenlignelige opgørelser, der kan 
anvendes som indikator for produktionen i 
form af de studerendes studieaktivitet for dis-
se perioder, men i perioden fra 1994 og frem er 

studieaktiviteten målt som STÅ (studenterårs-
værk, der opgøres som beståede eksaminer) 
steget 23 pct. fra 9.081 til 11.163 STÅ i 2000.
For perioden fra 1994 til 2000 fremgår det af 
figur 4, at antallet af ph.d.-konfereringer og 
antallet af publikationer er vokset kraftigt, og 
at der er en pæn vækst i universitetets STÅ-
produktion, mens udgifterne er stagnerende. 
Det ses af figur 5, at personaleforbruget er 
stagnerende med et lille fald fra 1999 til 2000, 
mens der er en stabil og fortsat vækst i kan-
didatproduktion og studenterbestand. De to 
figurer viser en klar fremgang i produktionen 
de senere år, mens udgifter og personalefor-
brug er holdt i ro.
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Figur 5.
Indekseret udvikling 1991 - 
2000 for nøgletal for ressour-
cer og "produktion"

Beretning

In
de

ks

1991 1993 1995 1997 1999

Kandidatproduktion

Antal årsværk i alt

Studenterbestand

Samlede udgifter

80

90

100

110

120

130

140

150



10

SAMMENFATNING AF 

AKTIVITETER OG RESULTATER I 2000

I dette afsnit angives de vigtigste aktiviteter 
og resultater for Aarhus Universitet som hel-
hed i 2000, herunder også aktiviteter der 
falder ind under punkter i den udviklings-
kontrakt, som universitetet indgik i slutningen 
af 1999 med Undervisnings- og Forsknings-
ministerierne for perioden 2000-2003. For en 
nærmere uddybning henvises til universitetets 
publikationer, herunder årsberetningerne.

Aarhus Universitet har i 2000:
• Tilbudt pladser til 3.561 nye studerende pr. 

28. juli 2000 ud af 9.720 ansøgere, heraf 
4.734 1. prioritetsansøgninger. Der er pr. 1. 
oktober 2000 optaget 3.448 nye studerende 
på ordinær uddannelse.

• Uddannet 1.475 kandidater, 1.443 bachelo-
rer, 110 klinikassistenter, 59 tandplejere og 
kliniske tandteknikere samt 16 Masters of 
Public Health.

• Modtaget 389 udenlandske gæstestuderen-
de og udsendt 518 bachelor-, kandidat- og 
ph.d.-studerende på studieophold i udlan-
det. 

• Indgået 38 nye EU-forskningskontrakter og 
været partner i mere end 550 bi- og multi-
laterale kontrakter om studenterudveks-
ling.

• Fremsendt ansøgning eller interessetilken-
degivelse om oprettelse af nye bachelor-
uddannelser i Æstetik og Kultur samt 
Videnskabshistorie og Idehistorie; nye kan-
didatuddannelser i Teknisk Informations-
teknologi, der skal udbydes i samarbejde 
med Ingeniørhøjskolen i Århus, og Bioin-
formatik i et samarbejde mellem IT-Vest; 
nye masteruddannelser i (1) Kryptologi, (2) 
Sundhed, Menneske og Kultur, (3) Retorik, 
(4) Kommunikation og Formidling samt 
(5) Multireligiøse Studier. Afventet svar på 
bacheloruddannelse i Klinisk Ernæring.

• Søgt udviklingsmidler til masteruddannel-
ser. Ud over de i forrige punkt nævnte 
drejer det sig om Institutionel Etik og 

Praksisanalyse samt Landskabshistorie og 
Kulturmiljøforskning.

• Oprettet bachelor- og kandidatuddannelser 
i Medicinalkemi; påbegyndt moduludbud 
af masterlinien i Softwarekonstruktion og 
åbnet for individuelt tilrettelagte studiepro-
grammer for masteruddannelsesstuderende 
i multimedieuddannelser, hvilket har med-
ført flere ansøgere. Universitetet har 
endvidere deltaget i IT-Vest regi i 
masteruddannelser i IKT og Læring (et 
samarbejde med Aalborg Universitet samt 
Danmarks Pædagogiske Universitet, Han-
delshøjskolen i København og Roskilde 
Universitetscenter) og IT, Sprog og Læring 
(et samarbejde med Handelshøjskolen i 
Århus, Syddansk Universitet og Aalborg 
Universitet).

• Fået godkendt kandidatuddannelse i Kog-
nitiv Semiotik; cand.mag.-uddannelse med 
Erhvervsøkonomi som hovedfag; diplom-
uddannelse i Softwarekonstruktion (IT-Vest 
regi);  kandidat- og masteruddannelser i 
Informations- og Kommunikationsteknolo-
gi i Organisationer; Gymnasielæreruddan-
nelse i naturvidenskabelige fag og har 
indgået principaftale med Århus Amts-
kommune om projektet. En ansøgning om 
bachelor- og sidefagsuddannelser i Geogra-
fi er ikke blevet godkendt.

• Oprettet en særlig linje ved kandidatud-
dannelsen i Biomekanik for medicinske 
bachelorer,  indført en mulighed for spe-
cialisering i magnetisk resonansteknik samt 
fortsat udbygningen, herunder ansøgning 
om permanent godkendelse, af idrætsud-
dannelsen, der blev igangsat i 1997.

• Fortsat udbudt en 2-årig masteruddannelse 
i Marin Økologi i samarbejde med Danida. 
Uddannelsen er rettet  mod studerende på 
bachelor-niveau fra asiatiske lande.

• Indgået aftale om en international master-
uddannelse i Miljølære, der involverer uni-
versitetet i Can Tho, Vietnam.

Beretning
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• Ansøgt og fået bevilget midler til et kom-
petenceenhedsprojekt, der har som mål at 
styrke rammerne for universitetets udbud 
af efter- og videreuddannelse.

• Revideret en række studieordninger; 
iværksat en ny studieordning for den 
Lægevidenskabelige Kandidatuddannelse – 
i den forbindelse har der været fokus på 
studiestartdelen med henblik på at mind-
ske frafaldet; besluttet en ny studieordning 
for kandidatuddannelsen i Psykologi.

• Afsluttet evaluering af Matematik-Økono- 
miuddannelsen.

• Besluttet at etablere et IKT-efteruddan-
nelsesprojekt for universitetslærere på bag-
grund af et internt udvalgsarbejde.

• Nedsat et centralt IKT-udvalg. De fleste 
fakulteter har desuden egne IKT-udvalg, og 
der er på Det Humanistiske Fakultet gen-
nemført en analyse af de ansattes IT-kom-
petencer og ressourcegrundlaget for den 
fortsatte IKT-udvikling.

• Gennemført forsøg med indførelse af pc 
til eksamen på visse eksaminer og udarbej-
det retningslinjer og vejledning i forbindel-
se med anvendelse af medbragt pc-udstyr 
til eksaminer med alle hjælpemidler tilladt. 
Universitetet har dog endnu ikke mulighed 
for at etablere egne lokaler hertil.

• Oprettet en Universitetspædagogisk Udvik-
lingsenhed; som hidtil afholdt pædagogi-
ske kurser for ph.d.-studerende, adjunkter, 
lektorer og professorer ved universitetet 
med i alt 45 deltagere og for første gang 
afholdt kursus i undervisning og formid-
ling for ph.d.-studerende med 23 deltagere.

• Afholdt et to-dages introduktionskursus for 
nye faglige vejledere med vægt på blandt 
andet faktuel information om optagelse og 
indskrivning samt på god vejledningsetik i 
forbindelse med f.eks. vejledning af poten-
tielle studerende.

• Arbejdet på at synliggøre naturvidenskab 
over for elever i folkeskole og gymnasier.

• Arbejdet med erhvervsvejledning og ud-
slusning af færdiguddannede, blandt andet 
ved gennemførelse af to kurser for næsten-
kandidater med deltagelse af færdigud-
dannede kandidater, repræsentanter fra 
organisationer m.fl. og ved iværksættelse 
af projekt EKNA (Erhvervskontakt Naturvi-
denskab).

• Påbegyndt afdækningen af antallet af stu-
derende med funktionsnedsættelse i forbin-
delse med implementering af Lov om 
sektoransvar; overtaget forpligtelsen for 
videreførelse af Studiecenter for Synshan-
dicappede fra Århus Kommune og ansat 
en medarbejder til varetagelse af vejledning 

og sagsbehandling i forbindelse med imple-
mentering af sektoransvaret.

• Afholdt et særligt introduktionsforløb for 
nyindskrevne grønlandske studerende og i  
forlængelse af igangværende kontrakt med 
Team Danmark givet et særligt vejlednings-
tilbud til de studerende, som sideløbende 
med studierne er eliteidrætsudøvere. 

• Påbegyndt en ny undersøgelse vedrørende 
de studerendes studieforhold for årgang 
2000 (Den Blå Årgang) som en fortsættelse 
og udvidelse af den tidligere undersøgelse 
af årgang 1995 (Den Grønne Årgang) og 
ydet støttet til Studenterrådets undersøgel-
se “Studentermiljø og Frafald Aarhus Uni-
versitet”.

• Udsendt tre rapporter om (1) Frafaldet efter 
3. studieår, (2) Beståede årsværk, meritover-
førsel og frafald med og uden eksamen 
efter 4. studieår og (3) Studietilfredshed 
blandt restbestanden af studerende på 4. 
studieår.

• Gennemført en frafaldsundersøgelse på 
litteraturhistorie og en specialestudie-
forløbsundersøgelse på historie samt en 
frafaldsundersøgelse på Det Naturviden-
skabelige Fakultet.

• Fået tildelt 10 flerårige stipendier af Forsk-
ningsstyrelsen til yngre forskere, som 
ønskes fastholdt på naturvidenskab.

• Modtaget de første bevillinger fra Forsk-
ningsstyrelsen til Instrumentcenter for Bio-
logisk Faststof NMR Spektroskopi.

• Indlejret forskningsaktiviteterne omkring 
fire tidligere eksternt finansierede profes-
sorater og forlænget aktiviteterne omkring 
fire professorater i en ny femårig periode 
ved eksterne bevillinger på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet; fortsat Center for 
Bioetik  i mindre størrelse gennem fælles 
sponsorering ved Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet, Det Naturvidenskabelige 
Fakultet og Det Teologiske Fakultet; indlej-
ret forskningsaktiviteter finansieret af basis-
midler til bioteknologisk forskning ved 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og 
Det Naturvidenskabelige Fakultet; videre-
ført ISA – Institute for Storage Ring Facili-
ties in Aarhus –  med reduceret personale 
finansieret af ordinære midler efter ophør 
af bevilling fra Forskningsministeriet.

• Publiceret 4.886 videnskabelige artikler af 
forskere på Aarhus Universitet (heraf 1.161 
i den kliniske sektor).

• Gennemført pilotprojekter vedrørende 
modeller for samlet evalueringer af uddan-
nelse, forskning og formidling.

• Nedsat et centralt patentudvalg, indgået 
en aftale med Østjysk Innovation A/S om 
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samarbejde med henblik på kommercialise-
ring af resultater og spin-off forskning ved 
Aarhus Universitet i perioden 2001-2003 
og fået godkendt universitetets regler for 
vederlagsberegning i henhold til lov nr. 
347 2/6 1999 om opfindelser ved offentlige 
forskningsinstitutioner af Forskningsmini-
steriet.

• Behandlet 12 forslag om indgivelse af 
patentansøgninger.

• Konfereret 190 ph.d.-grader og 24 doktor-
grader. Der er indskrevet 709 ph.d.-stude-
rende pr. 1. oktober 2000.

• Noteret sig, at Danmarks Forskningsråds 
evalueringsrapport i 2000 om forskerud-
dannelsen bakker op om 4+4 ordningen, 
der er den mest anvendte model på Det 
Naturvidenskabelige Fakultet og også bru-
ges på Det Samfundsvidenskabelige Fakul-
tet (Økonomi). Denne model vil fortsat 
blive anvendt, hvor det findes ønskværdigt, 
og det er besluttet at indføre den på Jura. 
Forsøgsordningen (41⁄2+31⁄2) på Statskund-
skab er blevet styrket og har været en suc-
ces.

• Fået godkendt 3 ansøgninger om interna-
tionale training sites for forskerstuderende 
af EU.

• Oprettet Center for Registerforskning med 
støtte fra Danmarks Grundforskningsfond 
og ført forhandlinger med Danmarks 
Grundforskningsfond om forlængelse af 
kontrakten for BRICS internationale for-
skerskole og forskningscenter.

• Udarbejdet en helhedsplan for Aarhus 
Universitets fysiske udbygning i samarbej-
de med Byggedirektoratet.

• Konstateret, at realiseringen af universi-
tetets hidtidige planer for rokader, der 
ville muliggøre en hensigtsmæssig samling 
af institutter og fagområder især inden 
for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 

Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det 
Humanistiske Fakultet, er blevet forsinket 
af planerne for ændringer af statens ejen-
domsadministration (SEA-ordningen), der 
har medført et de facto moratorium for til-
tag på bygningsområdet i 2000, herunder 
for ombygning og renovering af eksi-
sterende bygninger samt leje af nye lokaler.

• Indrettet lokaler og auditorier med henblik 
på anvendelse af IKT til undervisning, 
forskning, informationssøgning og arbejds-
pladser for ansatte og studerende i forbin-
delse med Det Teologiske Fakultets flytning 
til det tidligere Ortopædisk Hospital og 
indretningen af den tidligere Fødselsanstalt 
til bl. a. bibliotek for Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet.

• Fortsat etablering af en IT-park på Katri-
nebjerg i samarbejde med CIT, Alexandra 
Instituttet A/S, Århus Amt og Århus Kom-
mune. Foruden CIT og IT-Vest i Århus 
har dele af Datalogisk Institut og Institut 
for Informations- og Medievidenskab til 
huse i IT-parken, der også danner rammen 
om forskningsprojekter fælles med private 
virksomheder.

• Deltaget i etableringen af Forskerpark Fou-
lum og sammen med Århus og Nordjyl-
lands Amter oprettet Afdeling for Klinisk 
Epidemiologi i 2000.

• Deltaget i arbejdet med erhvervsudvik-
lingsplaner sammen med Århus Kommune 
og Århus Amt samt i opfølgningen af den 
jysk-fynske erhvervsredegørelse 2000.

• Etableret bedre muligheder for at anvise 
gæsteboliger til udenlandske forskere gen-
nem lejemål i Nobelparken.

• Fået godkendt modtagelse af en gave til 
udvidelse af konferencecentret ved Aarhus 
Universitet af Finansudvalget ved Akt 89 

 6. december 2000.  

Beretning
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                                                                 STATUS FOR AARHUS UNIVERSITETS

UDVIKLINGSKONTRAKT 2000-2003

Aarhus Universitet vil fortsætte udmøntnin-
gen og implementeringen af udviklingskon-
trakt 2000-2003 med vægt på et passende 
udvalg af de 10 indsatsområder i flerårsaf-
talen, som blev indgået i forbindelse med 
Finanslov 2001. Desuden forventer universi-
tetet at få del i de centrale puljer, der i 
flerårsaftalen er afsat på finansloven på forsk-
ningsområdet. Det skal dog understreges, at 
hverken udviklingskontrakten eller flerårsaf-
talens 10 indsatsområder udtømmer hele det 
område, der er omfattet af universitetets plan-
lægningsdokumenter, og at heller ikke disse 
dokumenter kan dække helheden i universite-
tets virksomhed.

Status for punkterne i udviklingskontrakt 
2000-2003 er ved udgangen af 2000:

FORSKNING

Satsningsområder, styrkepunkter 
og indlejringsinitiativer 
Foretagne indlejringer i 2000 fremgår af afsnit-
tet Aktiviteter og Resultater i 2000. På bag-
grund af flerårsaftalen forventer universitetet 
i de kommende år at få midler til indlejring 
af flere eksternt finansierede forskningscentre 
startende med Dansk Center for Molekylær 
Gerontologi, hvortil midlerne fra forsknings-
rådene udløber i 2001. Der satses fortsat kraf-
tigt især på Det Naturvidenskabelige Fakultet 
på engagementer i forskningscentre med del-
vis ekstern finansiering, typisk fra Danmarks 
Grundforskningsfond eller Forskningsstyrel-
sen.

Aarhus Universitet har i 2000 fået tildelt 
fem professorater af den nye slags “med sær-
lige opgaver”, som vil blive bragt i anvendelse 
i 2001, og har som led i professoratsplan-
lægningen søgt om yderligere 80 professora-
ter. Det forventes, at universitetet får tildelt 
mindst fem nye professorater i 2001. 

Rapporteringsformer 
Universitetet arbejder på at kategorisere doku-
mentationen af forskningen på en mere dif-
ferentieret og oplysende måde, der samtidig 
respekterer fagenes forskellighed med hensyn 
til publiceringskanaler m.v. Der er nedsat et 
internt udvalg vedr. kategorisering af publika-
tioner nævnt i universitetets årsberetning, og 
på Det Humanistiske Fakultet er påbegyndt 
registrering af populær formidling.

Evalueringsinitiativer
Næsten alle universitetets ordinære uddan-
nelser og en del af forskningsområderne har 
været genstand for ekstern – herunder inter-
national – evaluering i løbet af de sidste 5-6 
år. På baggrund af hidtidige pilotprojekter vil 
der på flere fakulteter blive arbejdet videre 
med opstilling af egnede modeller, herunder 
operationelle rapporteringsformer, til samlede 
evalueringer af uddannelse, forskning og for-
midling til erstatning af de udefra initierede 
evalueringer.

Udnyttelse af lov om opfindelser
Der henvises til afsnittet Aktiviteter og Resul-
tater i 2000. Efter etablering af interne proce-
durer og regler er der fortrinsvis tale om en 
sædvanlig driftsopgave.

Samarbejde med eksterne parter   
For tiltag i 2000 henvises til afsnittet Aktivi-
teter og Resultater i 2000. Der satses på et 
bredt spektrum af aktiviteter inden for alle 
områderne: Basal naturvidenskab, anvendel-
sesinspireret naturvidenskab og ren anvendt 
naturvidenskab. Med henblik på at styrke 
anvendelsesinspireret naturvidenskab - både 
forsknings- og uddannelsesmæssigt samt 
hvad angår omverdenssamspil - vil institut-
opdelingen på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet blive suppleret med tværgående 
strukturer, der blandt andet har til formål at 
styrke interdisciplinaritet. På det sundhedsvi-
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denskabelige område er der blandt andet via 
samarbejdet i Århus Universitetshospital en 
tradition for forskningssamarbejde inden for 
anvendt sundhedsvidenskab.

Universitetet satser på tværgående forsk-
ningssamarbejder både inden for og uden 
for universitetet og med både offentlige og 
private samarbejdspartnere. Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet og Det Naturviden-
skabelige Fakultet etablerer et Center for 
Bioinformatik med støtte fra Aarhus Uni-
versitetets Forskningsfond. Det Humanistiske 
Fakultet planlægger sammen med National-
museet at indlejre Marinarkæologisk Forsk-
ningscenter og Det Naturvidenskabelige 
Fakultet deltager i Center for Industriel Mate-
rialefysik og Tribologi (i samarbejde med 
Erhvervsministeriet) samt i Thomas B. Thriges 
Center for Kvante Informatik. Samarbejdet 
med Center for IT-forskning, Alexandra Insti-
tuttet A/S, Århus Amt og Århus Kommune 
om udbygning af IT-parken på Katrinebjerg 
fortsætter, herunder etablering af  forsknings-
projekter fælles med private virksomheder, 
blandt andet inden for rammerne af Center 
for Pervasive Computing. En bioteknologisk 
forskerpark ved Skejby Sygehus vil desuden 
være en attraktiv lokaliseringsmulighed for 
visse af universitetets forskningsprojekter 
inden for området anvendt natur- og 
sundhedsvidenskab.

Rekruttering og forskeruddannelse
Kontrakt med Danmarks Grundforsknings-
fond om forlængelse af perioden for BRICS  
forskningscenter og internationale forsker-
skole underskrives primo 2001; kontrakten 
forudsætter en gradvis indlejring af centrets 
aktiviteter i perioden frem til 2006.

Universitetet arbejder med etablering af fle-
re forskerskoler/-netværk og ønsker mulighed 
for optagelse og uddannelse af flere ph.d.-stu-
derende; begrænsningen ligger primært i det 
begrænsede antal ph.d.-stipendier, der er til 
rådighed. Der henvises i øvrigt til afsnittet 
Aktiviteter og Resultater i 2000.

UDDANNELSE

Optagelsestal og dimensionering
Målet er at nå op på et årligt optag på 3.600 
i løbet af kontraktperioden. Pr. 28. juli 2000 
tilbød universitetet studiepladser til 3.561 nye 
studerende. På Det Humanistiske Fakultet er 
målet 1.300 optagne, hvilket næsten blev nået i 
2000. Grænsekvotienten for optagelse er faldet 
i de senere år for de fleste uddannelser. Uni-
versitetet har kun i begrænset omfang mulig-
hed for at gå længere, end det allerede er sket, 

i tilpasningen af sammensætning af udbuddet 
af studiepladser til ansøgernes ønsker. Aarhus 
Universitet søger ved præsentation af fagene i 
gymnasiet, på studieorienterende møder, ved 
annoncering og afholdelse af seminarer osv. at 
øge rekrutteringsgrundlaget til fag med ledige 
pladser (naturvidenskab, teologi, økonomi og 
moderne sprogfag).

Nye uddannelser samt overvejelser og forsøg 
med indhold og struktur i studierne
Vedrørende ansøgte og godkendte nye 
uddannelser i 2000 henvises til afsnittet Akti-
viteter og Resultater i 2000. Universitetet 
arbejder videre med nye uddannelser og 
uddannelseskombinationer, der kan tiltrække 
velkvalificerede og motiverede studerende 
og samtidig opfylde samfundets fremtidige 
behov for veluddannet arbejdskraft, og vil 
vurdere effekten af allerede etablerede projek-
ter, herunder lærerbachelor-uddannelsen, med 
henblik på eventuelle justeringer. Der satses 
på en fortsat udbygningen af IT-Vest- og 
multimedieuddannelserne. Det sker i takt med 
etableringen af de fysiske rammer i IT-parken 
på Katrinebjerg.

Den nye Gymnasielæreruddannelse i natur-
videnskabelige fag vil blive iværksat inden 
for rammerne af principaftalen med Århus 
Amtskommune. Det Sundhedsvidenskabelige 
og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er i 
gang med at oprette en Enhed for Sundheds-
økonomi.

De fleste fakulteter har stort set etableret 
Studium Generale på alle fag og vil indføre 
det på de resterende fag.

Åben Uddannelse, efter- og videreuddannelse
Kompetenceenhedsprojektet implementeres 
og gennemføres. De i 2000 søgte nye master-
uddannelser vil blive udviklet og udbudt, og 
der vil blive udviklet mindst fem nye master-
uddannelser. Eksisterende heltidsuddannelser 
og masteruddannelser vil blive moduliseret 
med henblik på et mere behovsorienteret og 
praksisrettet udbud af åben uddannelse samt 
efter- og videreuddannelse henvendt til per-
soner med forudgående mellemlang eller lang 
videregående uddannelse, ligesom behovet 
for yderligere masteruddannelsesinitiativer vil 
blive undersøgt. Der henvises i øvrigt til 
afsnittet Aktiviteter og Resultater i 2000.

Kvalitet, evaluering og pædagogik
Der vil fortsat blive sat fokus på studiestarten 
med henblik på at mindske frafaldet, og de 
iværksatte initiativer vil blive vurderet. Ved-
rørende studievejledning henvises til afsnittet 
Aktiviteter og Resultater i 2000. Alle fakulteter 

Beretning
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arbejder med videreudvikling og nye model-
ler for kursusevaluering, som tages i brug 
og/eller evalueres i kontraktperioden.

Der oprettes et IKT-pædagogisk laborato-
rium ved Aarhus Universitet, og der etableres 
forskellige former for efteruddannelse, blandt 
andet vil Det Humanistiske Fakultet etablere 
intern IT-efteruddannelse og Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet vil tilbyde udvalgte 
medarbejdere en masteruddannelse i sund-
hedspædagogik. Vedrørende aktiviteter i 2000 
henvises til afsnittet Aktiviteter og Resultater 
i 2000.

Universitetet afventer etablering af CVU’er 
i nærområdet og i Vestdanmark i øvrigt og 
har tilkendegivet, at man er interesseret i sam-
arbejde, så snart CVU’erne er etableret.

Indsats for studerende med særlige behov
Vedrørende aktiviteter i 2000 henvises til 
afsnittet Aktiviteter og Resultater i 2000. Uni-
versitetet har som følge af Lov om sek-
toransvar påbegyndt de nye opgaver for 
studerende med særlige behov og vil herun-
der i de kommende år påtage sig vejledningen 
af potentielle og indskrevne studerende, som 
måtte have konkrete hjælpemiddelbehov.

Indsats i forbindelse med erhvervsvejledning og 
udslusning af færdiguddannede
Vedrørende aktiviteter i 2000 henvises til 
afsnittet Aktiviteter og Resultater i 2000. Uni-
versitetet har gennem deltagelse i vejleder-
netværk arbejdet på at opbygge viden om 
initiativer på erhvervsvejledningsområdet og 
overvejer i denne forbindelse løbende, i hvil-
ket omfang positive erfaringer fra andre 
institutioners erhvervsvejledningstiltag med 
succes kan overføres til Aarhus Universitet.

Studieforløbsundersøgelser
Undersøgelsen vedrørende de studerendes 
studieforhold for årgang 2000 (Den Blå 
Årgang) er blevet påbegyndt med udsendelse 
af et spørgeskema til alle nyoptagne i som-
meren 2000 og universitetet har videreført 
Den Grønne Årgang (1995). Udviklings- og 
analysearbejdet på begge undersøgelser vil 
blive videreført de kommende år. Der vil blive 
gennemført nye forløbsundersøgelser på en 
række fag. Der henvises i øvrigt til afsnittet 
Aktiviteter og Resultater i 2000.

FORUDSÆTNINGER FOR UDDANNELSE OG 
FORSKNING

Ydre rammer
Beregningerne i forbindelse med forberedel-
sen af implementeringen af SEA-ordningen 
på universitetsområdet har dokumenteret, at 
de samlede aktiviteter på Aarhus Universitet 
berettiger et større nytteareal end det nuvæ-
rende. Universitetet forventer derfor, at SEA-
ordningens økonomiske implementering vil 
åbne mulighed for en realisering af den udar-
bejdede helhedsplan for Aarhus Universitets 
fysiske udbygning  i løbet af de næste 
5-10 år. I 2001-2002 er udflytningen af Datalo-
gisk Institut og Institut for Informations- og 
Medievidenskab til IT-parken på Katrinebjerg, 
indflytning af Psykologisk Institut til Nobel-
parken og rokader i hovedbygningen og nord-
østre hjørne til afhjælpning af lokalemanglen 
på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og 
Det Humanistiske Fakultet prioriteret højt, 
herunder realisering af planerne for ind-
retning af et historisk-klassisk bibliotek og 
samfundsvidenskabelige biblioteker. Desuden 
forventes byggeriet til Retsmedicin ved Skejby 
Sygehus igangsat i 2001. Løsningen af den 
voldsomme pladsmangel for instituttet på 
Moesgård forventes at ligge 4-5 år ude i frem-
tiden. Der arbejdes på en afhjælpning af bibli-
oteksforholdene i løbet af et års tid. En løsning 
af geologi- og biologiområdernes pladsproble-
mer afventer rokader og nybyggeri til blandt 
andet Det Humanistiske Fakultet og Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet.

Universitetets konference- og seminarfacili-
teter er forbedret i 2000 ved ibrugtagning af 
nye auditorier i forbindelse med Det Teologi-
ske Fakultets lokaler og forventes yderligere 
forbedret, når Auditoriehuset tages i brug til 
undervisning og konferencer i 2001. Udvidel-
sen af Konferencecentret ved Aarhus Univer-
sitet forventes iværksat i 2001, jf. Akt 89 6. 
december 2000.

Ny teknologi i forskning og uddannelse
Studerende har på de fleste fakulteter mulig-
hed for at oprette e-postadresser og hjem-
mesider via universitetet. Til afhjælpning af 
manglen på faste IKT-arbejdspladser for stu-
derende har de fakulteter, der råder over 
moderne undervisningslokaler og edb-labora-
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torier, åbnet mulighed for, at de studerende 
kan anvende IKT-faciliteterne, når lokalerne 
ikke er i brug til undervisning. I forbindelse 
med ny- og ombygning indrettes lokaler og 
auditorier med henblik på anvendelse af IKT 
til undervisning, forskning, informationssøg-
ning og arbejdspladser for ansatte og stu-
derende, så vidt økonomien tillader det. En 
investering i egentlig opgradering og reno-
vering af universitetets edb-netværk til den 
kapicitet, som moderne forskningsvirksomhed 
fordrer, er planlagt, men er foreløbig ikke rea-
lisabel inden for de givne økonomiske ram-
mer.

Efter afslutning af retrokonvertering af 
institutbibliotekerne fortsætter arbejdet med at 
udvikle et koncept for det virtuelle fakultets-
bibliotek, blandt andet ved ansættelse af per-
soner med erfaring hermed, med henblik på 
videreudvikling af denne facilitet. Det Natur-

videnskabelige Fakultet har iværksat et udred-
ningsarbejde med henblik på overgang til 
elektronisk virtuel tidsskriftsadgang for alle 
fakultetets medarbejdere og studerende.

Internationalt engagement
Der satses på udvikling af flere uddannelses-
tilbud, herunder masteruddannelser, på frem-
medsprog. Universitetet har f.eks. indgået 
aftale om en international masteruddannelse i 
Miljølære. Udviklingsarbejdet er finansieret af 
Danida og involverer også universitetet i Can 
Tho, Vietnam. Desuden indgår etablering af 
forskerskoler også i det internationale engage-
ment. Universitetet forventer i løbet af 2001 
at få bedre muligheder for at anvise værelser 
til udenlandske gæstestuderende blandt andet 
via International Student Centre. For aktivite-
ter i 2000 henvises til afsnittet Aktiviteter og 
Resultater i 2000.

Beretning16
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MÅL OG RESULTATANALYSE

UDGIFTER OG INDTÆGTER PÅ HOVEDFORMÅL

Mål og resultatanalyse i dette afsnit er dispo-
neret således, at enkelte mål og resultatana-
lyser er nærmere uddybet i et eller flere 
fakultetsafsnit, hvor det pågældende emne har 
været eller forventes at blive særligt fremtræ-
dende.

Kommentarer til de anvendte fordelings-
nøgler findes i bilag 3.

De på hovedformål opdelte indtægter i 
tabel 5 er udtryk for de indtægtskilder, uni-
versitetet har haft i 1997-2000. Udgifterne i 
tabel 6 er derimod udtryk for, hvilke formål 
universitetet har anvendt sine ressourcer 
til i 1997-2000. I anvendelsen af  “hovedfor-
måls- og delformålsbegreberne” er overordne-
de myndighedskrav overholdt uden hensyn 
til, i hvilket omfang begreberne afspejler uni-
versitetets daglige virksomhed. De forskellige 

2000199919981997
517,7512,4496,5481,6Taxameterindtægter uddannelse
893,7931,7922,6904,5Forskningsindtægter

41,337,030,025,4Overførselsindtægter til kapitalformål
85,694,297,098,7Overførselsindtægt øvrige formål
66,164,750,734,9Driftsindtægter i alt
45,043,241,739,3Stipendierater og løn i alt
28,722,043,123,0Øvrige tilskud i alt
40,660,055,932,8Intern statslig overførselsindtægt

1.718,71.765,11.735,51.640,2Indtægter i alt
-159,10,00,00,0Teknisk ændring - periodisering af gamle saldi

1.559,61.765,11.735,51.640,2Indtægter i alt

2000199919981997

515,0525,2507,1503,9Uddannelse
461,8396,3400,4408,3Basisforskning*
334,6317,3338,5335,2Tilskudsfinansieret forskning*

1,20,90,71,0Kontraktforskning
62,8159,9166,0151,0Forskeruddannelse*
49,451,043,334,9Andre faglige formål**
93,288,3109,086,3Bygningsdrift***
55,153,953,048,6Generel ledelse og generel administration
16,113,513,312,6Øvrige fælles formål
95,994,845,861,5Kapitalformål***
30,954,054,632,7Institutionsinterne overførsler

1.716,01.755,11.731,71.676,0Aarhus Universitet i alt

Tabel 5.
Indtægter fordelt på hoved-
formål, mio. kr., 2000-niveau

Tabel 6.
Udgifter fordelt på hovedfor-
mål, mio. kr., 2000-niveau

* Stipendier til forskerstuderende er fra og med 
2000 flyttet fra formålet forskeruddannelser til hhv. 
basisforskning og tilskudsfinansieret forskning - 
alt efter det enkelte stipendiums finansieringskilde. 
Derfor er tidsserierne for de forskellige forsknings-
formål så abrupte, og 2000-værdierne kan ikke 
umiddelbart sammenlignes med de tidligere år.
** 1997 er ekskl. retsmedicin
*** Ejendomsskatter er fra 1999 flyttet fra Byg-
ningsdrift til Kapitalformål
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der frit kan anvendes af universitetet til 
dets opgaver under overholdelse af bevil-
lingsforudsætninger og disponeringsregler, jf. 
§ 9, stk. 2 i Universitetsloven af 23. december 
1992. Disse bevillinger og indtægter udgør en 
betydelig del af tabel 5.

Af figur 6 fremgår det, at udgifter til 
uddannelse og forskning i 2000 tegner sig for 
82% af universitetets samlede udgifter. Udgif-
ten til generel ledelse og generel administra-
tion udgør godt 3 pct., hvilket vidner om, at 
universitetets mål om at have en omkostnings-
effektiv administration fortsat er opfyldt.

Som det fremgår af figur 6, udgør den 
egentlige basisforskning ca. 27 pct. af universi-
tetets udgifter. I afsnittet om forskning er der 
i tabel 15 angivet en basisforskningsprocent i 
størrelsesordenen 35-36 pct. udregnet med den 
særlige definition, som blev anvendt i Under-
visningsministeriets publikation Universiteter 
i Vækst 1993-1996.

indtægts- og udgiftskilder kan ikke umiddel-
bart sammenlignes. Indtægtskilderne i tabel 5 
indeholder  f.eks. bidrag til finansiering 
af fællesudgifter, dvs. at taxameterindtægter 
til uddannelsesaktiviteterne og bevillinger/
indtægter til forskning også indeholder bidrag 
til disse aktiviteters andel af universitetets 
bygningsdrift og -vedligeholdelse, fælles tek-
niske anlæg, administration, information, fæl-
les IT-udstyr og andre støttefunktioner. Disse 
fælles- og støtteaktiviteter er på udgiftssiden 
i tabel 6 henført til generel ledelse og admini-
stration, andre fællesformål, kapitalformål og i 
et vist omfang andre faglige formål. Omvendt 
er f.eks. indtægtskilden ph.d.-stipendierater  
og dele af øvrige tilskud henført til udgifts-
formålene forskning og/eller uddannelse på 
udgiftssiden. Desuden kan der være en tids-
mæssig forskydning af nogle indtægter og 
udgifter mellem finansår. Universitetets bevil-
linger og indtægter på underkonto 10 (Ordi-
nær virksomhed) er givet som blokbevillinger, 

0% 5% 10% 20% 25% 30% 35%

Kapitalformål

Øvrige fælles formål

Uddannelse

Generel ledelse og administration

Bygningsdrift

Andre faglige formål i alt

Forskeruddannelse

Tilskudsfinansieret forskning m.v.

Basisforskning

Figur 6.
Udgifter fordelt efter formål, 
2000
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MÅL OG RESULTATANALYSE

UDDANNELSE

ORDINÆR UDDANNELSE

Effekter og produkter
Alle oplysninger i dette afsnit omfatter be-
villingsfinansierede aktiviteter, dvs. alle ud-
dannelsesaktiviteter bortset fra Finanslovens 
underkonto 90 (Indtægtsdækket virksomhed).

Tabel 7 viser udviklingen i uddannelses-
udgifter i perioden 1997 til 2000 fordelt på 
delformål. Fra 1997 til 1999 er de samlede 
uddannelsesudgifter steget 5 pct., mens der 
fra 1999 til 2000 har været et fald på 2 pct. 
Udgifterne til Åben uddannelse og internati-
onal studenterudveksling udgør henholdsvis 
5,2 pct. og 2,4 pct. af de samlede uddannelses-
udgifter i 2000.

Antallet af studerende ved Aarhus Univer-
sitet er fra 1997 til 2000 vokset med godt          
8 pct. fra 19.247 til 20.793, mens antal studen-
terårsværk i samme periode er vokset med    
11 pct. Den gennemsnitlige STÅ-produktion 

pr. indskrevet studerende er derfor steget fra 
0,52 i 1997 til 0,54 i 2000. Af tabel 8 fremgår 
det endvidere, at den gennemsnitlige uddan-
nelsesudgift pr. STÅ i perioden er faldet med 
knap 9 pct. fra 44.200 kr. i 1997 til 40.600 i 
2000. Dette fald skal dog sammenholdes med 
en ændring af den relative vægt af de forskel-
lige uddannelser i løbet af perioden.

Antal STÅ er i tabel 9 målt dels i forhold til 
undervisningsårsværk (VIP og DVIP) på ordi-
nær uddannelse og dels i forhold til VIP-års-
værk i alt finansieret på ordinær virksomhed.  
Begge ratioer viser en svagt stigende tendens 
over årene.

Som det fremgår af tabel 10, er antallet af 
1. prioritetsansøgere faldet med ca. 8 pct. i 
perioden fra 1997 til 2000. Samtidig er antallet 
af optagne gennem Den Koordinerede Tilmel-
ding steget ca. 5 pct. Samlet set er optagel-
seschancerne for den enkelte ansøger øget 
betydeligt på de 4 opgjorte år – et forhold, 

2000199919981997

452,9462,8444,0443,6Ordinær uddannelse
21,624,224,423,3Åben uddannelse
23,526,024,220,6Ikke-videregående uddannelse
10,810,29,18,9International studenterudveksling

6,22,05,47,5Kursusundervisning
515,0525,2507,1503,9Uddannelse i alt

2000199919981997

20.79320.59219.84119.247Antal studerende
11.16310.86110.45510.040Antal studenterårsværk (STÅ)
11.02410.71510.3199.930- heraf lange videregående uddannelser

139146136110- heraf andre videregående uddannelser
150165160186Antal årselever/klinikassistentudd.

40.60042.60042.50044.200Gns. uddannelsesudgift pr. STÅ/2000-kr.

2000199919981997

429448437418VIP-ÅV, ordinær uddannelse*
211218229238DVIP-ÅV, ordinær uddannelse*
640666666656VIP+DVIP ÅV, ordinær uddannelse

11.02410.71510.3199.930STÅ, ordinær uddannelse
17,216,115,515,1STÅ pr. VIP+DVIP-ÅV, ordinær uddannelse
12,111,411,311,2Antal STÅ pr. VIP-ÅV, underkonto 10**

Tabel 7. 
Uddannelsesudgifter 
1997-2000 fordelt på delfor-
mål, mio. kr., niveau 2000

Tabel 8. 
Aktivitets- og produktionstal 
for ordinær uddannelse 
1997-2000

Tabel 9. 
Antal STÅ pr. VIP- og 
DVIP-årsværk vedr. ordinær 
uddannelse og antal STÅ pr. 
ordinært finansieret VIP-ÅV, 
1997-2000
* Kliniske professorer og lek-
torer indgår i 1997-1999 som 
VIP-ÅV, mens de i 2000 ind-
går som DVIP-ÅV
** VIP-ÅV på underkonto 10 
er i hele perioden opgjort 
uden kliniske professorer og 
lektorer
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som naturligvis også afspejler sig i gradvist 
faldende grænsekvotienter for langt de fleste 
uddannelsers vedkommende. Der er ikke 
nogen større ændring i de optagnes gennem-
snitsalder, som ligger på godt 22 år, men gen-
nemsnitsalderen for kandidater er steget fra 
28,7 år i 1998 og 1999 til 29,7 år i 2000. Den 
samlede gennemsnitsalder dækker naturligvis 
over store variationer både mellem personer 
og uddannelser.   

Som det fremgår af tabel 11, har der i 
perioden 1997 til 2000 været en stor stigning 
i antallet af færdiguddannede bachelorer. 
Stigningen skyldes, at bachelorstrukturen 
(“3+2-modellen”) er igangsat på forskellige 
tidspunkter på de forskellige fakulteter. Den 
nye uddannelsesstruktur blev indført i 1993 
på samfundsvidenskab, i 1995 på humaniora 
og i 1997 på naturvidenskab. Stigningen i gen-
nemsnitsalder kan blandt andet have sam-
menhæng med bachelorgruppens forskellige 
faglige sammensætning i perioden. Antallet af 
kandidater er steget med næsten 20 pct. fra 
1997 til 2000. I kandidattallet er ikke medreg-
net cand.phil.er.

Den gennemsnitlige gennemførselstid for 
kandidater svinger i den opgjorte periode, 
som det fremgår af tabel 12, men har siden 
1998 holdt sig lige under 7 år. Dette dækker 
dog over mange individuelle forskelle og over 
kandidatstudier, der er normeret til forskellige 
studietider fra 5 til 61⁄2 år.

Ressourceanvendelse
Universitetet har i den fortsatte bestræbelse på 
bedre ressourceanvendelse blandt andet arbej-
det på afdækning af årsager til studiefrafald. 
Som en del af studieundersøgelsen Den Grøn-
ne Årgang har universitetet løbende fulgt de 
studerendes frafaldsmønstre fordelt på uddan-
nelser og tidspunkter, og tidligere studerende 
er i en spørgeskemaundersøgelse blevet bedt 
om at angive årsager til deres studiefrafald, 
nuværende beskæftigelse osv.

Undersøgelsen vedrørende de studerendes 
studieforhold for årgang 2000 (Den Blå 
Årgang) er blevet påbegyndt med udsendelse 
af et spørgeskema til alle nyoptagne i som-
meren 2000. Skemaet indeholdt blandt andet 
spørgsmål vedrørende studievalg, informati-
onskilder i forbindelse med studievalget og 
studieplaner. Det er ved udformningen af ske-
maet tilstræbt, at flest mulige af spørgsmålene 
var identiske med det tilsvarende skema fra 
Den Grønne Årgang, så de to undersøgelser 
kan sammenholdes. For Den Grønne Årgang 
har der været særlig fokus på overgangen 
fra universitet til arbejdsmarked, og med hen-
syn til Den Blå Årgang har der været fokus 
på sammenlignende analyser af 2000-årgan-
gen og 1995-årgangen.

Universitetet har deltaget i to arrangemen-
ter for færdige kandidater i samarbejde med 
Dansk Magisterforening og DJØF med fokus 
på overgang fra universitet til arbejdsmarked, 
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2000199919981997

4.7344.8054.7825.143Antal 1. prioritetsansøgere pr. 28. juli
3.4483.3283.2313.292Antal optagne pr. 1. oktober

22,422,422,522,4De optagnes gennemsnitsalder

2000199919981997

Antal færdiguddannede:
1.4431.146826572Bachelorer
1.4751.4101.2981.241Kandidater*

59601151Tandplejere og kliniske tandteknikere
De færdiguddannedes gennemsnitsalder:

26,925,92524Bachelorer
29,728,728,729Kandidater*
27,328,730-Tandplejere og kliniske tandteknikere

2000199919981997

3,83,53,43,3Bachelorer
6,96,86,77,1Kandidater

2000199919981997

Samlet forskningsbevilling ift. STÅ, 
80,185,888,290,1ordinær uddannelse, t.kr./STÅ

Tabel 10. 
Ansøgere og optagne via Den 
Koordinerede Tilmelding på 
ordinær uddannelse 

Tabel 11. 
Færdiguddannede og deres 
gennemsnitsalder 1997-2000
* Kandidater opgjort ekskl. 
cand.phil.er

Tabel 12. 
Gennemsnitlig gennemfør-
selstid, afsluttede i 
1997-2000, 
antal år (m. 1 dec.)

Tabel 13. 
Forskningsindtægter pr. STÅ 
1997-2000, tkr./STÅ, 
2000-niveau
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indmeldelse i A-kasse, den første jobsøgning 
etc.

Universitetet har som følge af Lov om sek-
toransvar påbegyndt de nye opgaver for stu-
derende med særlige behov. Universitetet vil 
herunder i de kommende år blandt andet 
påtage sig vejledningen af potentielle og ind-
skrevne studerende, som måtte have konkrete 
hjælpemiddelbehov, herunder forestå ansøg-
ning til SU-styrelsen om midler til de rele-
vante hjælpemidler i samråd med den lokale 
handicapkonsulent ansat under ivu*C. Det til-
stræbes, at studerende med særlige behov så 
vidt muligt via passende hjælpemidler stilles 
på lige fod med universitetets øvrige stude-
rende.

Der er afholdt et særligt introduktionsfoløb 
for nyindskrevne grønlandske studerende.

I forlængelse af igangværende kontrakt 
med Team Danmark er der tilbudt et særligt 
vejledningstilbud til de studerende, som side-
løbende med studierne er eliteidrætsudøvere.

Universitetet har afholdt halvårlige møder 
for universitetets faglige vejledere og har her 
med udgangspunkt i konkrete temaer (opta-
gelse, indskrivningsspørgsmål og lignende) 
arbejdet på at opdatere de faglige vejlederes 
generelle og specifikke vidensniveau. Univer-
sitetet har afholdt et internt to-dagskursus for 
universitetets faglige vejledere og har herigen-
nem forsøgt at styrke de interne og eksterne 
vejledernetværk til fordel for ikke mindst fag-
lige vejledere på mindre universitetsuddannel-
ser.

Endelig har der i 2000 været kørt forsøg 
med indførelse af pc til eksamen på visse 
eksaminer, og der er i denne forbindelse ble-
vet udarbejdet retningslinjer og vejledning i 
forbindelse med anvendelse af medbragt pc-
udstyr til eksaminer, hvor alle hjælpemidler er 
tilladt.

Udvikling
I forbindelse med udviklingsprojekter for 
uddannelsesområdet skal to temaer nævnes 
særskilt: 
1)  Som følge af udviklingen inden for pc til 

eksamen har der været ført drøftelser i 
en række studienævn om tilrettelæggelse 
af eksamensformer og imødekommenhed 
over for antallet af eksaminer, som aflægges 
ved hjælp af pc. 

2) Som følge af undersøgelserne af frafalds-
mønstre har flere studienævn påbegyndt 
drøftelsen af frafaldsproblematikken og har 
i denne forbindelse indledt arbejdet med at 
planlægge studierne, så frafaldet kan mini-
meres mest muligt.

ÅBEN UDDANNELSE

Effekter, produkter og anvendelse af ressourcer 
Universitetet har udbudt nye hold på master-
uddannelserne: Master of Public Health, 
Master of Multimedia Arts, Master of Mul-
timedia Science. 16 MPH-studerende dimitte-
rede i sommeren 2000.

Der er i 2000 igangsat en ny uddannelse 
“Master i informationsteknologi, linjen i 
IT, kommunikation og organisation” under 
masteruddannelsen i Informationsteknologi, 
udbudt via IT-Vest.

Der er påbegyndt en modulisering af uni-
versitetets udbud af linjerne Softwarekon-
struktion under masteruddannelsen i 
informationsteknologi og åbnet for modulvalg 
under linjen Multimedier.

I 2000 har effekten af den gennemførte  
modulisering og imødekommelse af individu-
elle behov været en øget tilgang af ansøgere. 
Aarhus Universitet forventer, at flest stude-
rende på sigt vil efterspørge enkelte moduler 
fremfor hele uddannelser som åben uddan-
nelse.

Ressourcemæssigt har en af konsekvenser-
ne af moduliseringen og tilbud om en større 
fleksibilitet og individuel studieplan været et 
markant større behov for vejledning blandt 
såvel nye ansøgere som studerende samt en 
betydelig øget studieadministration.

Der er søgt godkendelse af en masterud-
dannelse i Kryptologi og fremsendt interesse-
tilkendegivelser vedrørende godkendelse af to 
nye masteruddannelser “Sundhed, menneske 
og kultur – humanistisk sundhedsvidenskab 
og praksisudvikling” samt “Retorik, kommu-
nikation og formidling”.

Udviklingsmidler er søgt til i alt 6 master-
uddannelser, hvoraf de fleste er tværfaglige 
eller tværfakultære. Udvikling af IKT-baseret 
undervisningstilrettelæggelse er integreret i 
udviklingsplanerne for de fire humanistiske 
masteransøgninger og i planerne for udviklin-
gen af masteruddannelsen i Kryptologi.

Der er ansøgt om midler til opbygning af 
styrkede rammer for udbud af efter- og vide-
reuddannelse (kompetenceenheder). Ansøg-
ningen blev imødekommet lige før årsskiftet. 
Projektet sigter primært mod at fremme 
kontakt og samarbejde mellem Aarhus Uni-
versitet og aftagere, brugere og andre aktører, 
støtte koordinering og udvikling af behovs-
orienteret efter- og videreuddannelse samt 
at informere om og synliggøre universitetets 
efter-og videreuddannelsesaktiviteter.

Som led i det regionale samarbejdsprojekt 
“Det Virtuelle Hus” er igangsat enkeltfaget 
“Multimedier i uddannelse og instruktion” 
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som IKT-baseret undervisning rettet mod 
undervisere og IT- koordinatorer i den gymna-
siale sektor. Der var 48 deltagere i efteråret 
2000. 

Under IT-Vest-samarbejdet er igangsat 
enkeltfag i diplomuddannelsen i Softwarekon-
struktion.

Der er fortsat udbudt ordinære uddannelser 
og afrundede uddannelsesdele tilrettelagt med 
deltidsundervisning inden for en bred vifte 
af fagområder: Jura, kommunikation, medier, 
idéhistorie og matematik.

På områder som f.eks. fysik og kemi, 
hvor efterspørgslen vanskeliggør etablering af 
hold udelukkende for åben uddannelsesstu-
derende, fungerer deltagelse i kurser under 
tompladsordningen som decideret efteruddan-
nelsesmulighed og “brush up” for personer 
med mellemlang eller lang videregående, tek-
nisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Undervisnings- og Arbejdsministeriernes 
administrationsmodel er implementeret i for-
bindelse med aktiveredes deltagelse i åben 
uddannelse. Modellen har betydet en kraftig 
forøgelse af de administrative opgaver og res-
sourceforbruget i relation til kontraktindgåelse 
og rapportering.

Figur 7 viser, at der i 2000 var 642 betalende 
årselever mod 697 i 1999.

Der kan konstateres en vigende søgning til 
visse udbud baseret på visse heltidsuddannel-
ser. Flere faktorer indvirker formentlig både 
på søgningen og på antallet af betalende del-
tagere: (1) Konkurrencen og et relativt stort 
udbud på efter- og videreuddannelsesmarke-
det. (2) De gode konjunkturer i mange sekto-
rer har indvirkning på potentielle ansøgeres 
personlige motivation og den tid, de har til 
rådighed til efter- og videreuddannelse. 
(3) Reglerne for lediges deltagelse i uddannel-
se og undervisning medfører, at personer der 

mister deres job efter påbegyndt åben uddan-
nelse, er nødsaget til at framelde sig. (4) På vis-
se masteruddannelser er deltagerbetalingen en 
barriere. (5) Endelig er der knaphed på lærer-
ressourcer inden for efterspurgte fagområder 
som jura, medier og lignende, hvorfor det er 
vanskeligt at imødekomme store dele af den 
faktiske efterspørgsel. 

I samarbejde med IKT-udvalget og Pæda-
gogisk udvalg er i 2000 afholdt konferencen 
“Universitetsundervisning i en IKT- fokuseret 
verden” for lærere ved Aarhus Universiet.

Der er i 2000 udgivet et fælles program for 
åben uddannelse, efter- og videreuddannelse i 
samarbejde med Syddansk Universitet og Aal-
borg Universitet.

Som afslutning på det europæiske samar-
bejdsprojekt “CEFES 2000” under SOCRATES 
programmet er i december 2000 udgivet publi-
kationen Teaching Across Frontiers. A Handbook 
for International Online Seminars.

Universitetet har bidraget til udbredelse af 
danske synspunkter på IKT i universitetsun-
dervisning og viden- og erfaringshjemtagning 
gennem bestyrelsesarbejde, aktiv deltagelse i 
netværk samt oplæg på konferencer indenfor 
European Association of Distance Teaching 
Universities.

Udvikling
Gennem samarbejde mellem Kompetenceen-
hedsprojektet, fakulteter og de faglige miljøer 
ønsker universitetet at styrke dialog og samar-
bejde med aftagere, organisationer og enkelt-
individer med henblik på behovsorienteret 
omstilling og faglig fornyelse af dets udbud af 
efter- og videreuddannelse.

Gennem modulisering af heltidsuddan-
nelser, eksisterende masteruddannelser og i 
nyudvikling af uddannelser under “Videreud-
dannelsessystemet for voksne” ønsker univer-
sitetet i videst muligt omfang at give den 
enkelte øgede muligheder for fleksibilitet i 
sammensætning og studietempo i efter- og 
videreuddannelse.

I forbindelse med udvikling og integration 
af IKT i tilrettelæggelse, undervisning og 
administration af de ansøgte nye masterud-
dannelser sigtes mod at forbedre fleksibiliteten 
i adgang til og deltagelse i undervisning. Dette 
sker med henblik på at mindske arbejdsmæssi-
ge og geografiske barrierer for erhvervsaktive 
voksnes deltagelse i efter- og videreuddannel-
se.

Universitetet ønsker at udbygge og høste 
nye erfaringer med brug af IKT i undervisning 
og vejledning. Dette sker via udvikling og 
udbud af de ansøgte nye masteruddannelser 
med henblik på anvendelse af IKT som støtte 

Mål og resultatanalyse

A
nt

al
år

se
le

ve
r

1997 1998 1999 2000
0

100

200

300

400

500

600

700

800Figur 7.
Antal årselever vedr. 
åben uddannelse 
1997-2000



23Mål og resultatanalyse

for de studerendes studie- og læreprocesser, 
undervisernes arbejde, samt udbud, vejled-
ning og administrative opgaver i forbindelse 
med åben uddannelse, efter- og videreuddan-
nelse.

Som led i Kompetenceenhedsprojektet vil 
der blive udviklet og implementeret tilbud om 
forbedret central online information og vejled-
ning om åben uddannelse, herunder etable-
ring af en “FAQ-facilitet”.

INTERNATIONALISERING

Effekter og produkter
Af figuren ses, at over 500 studerende ved 
Aarhus Universitet pr. år i de sidste tre 
år har gennemført en meriterende del af 
uddannelsen hos en udenlandsk universitets-
samarbejdspartner. Især på de humanistiske 
uddannelser er der stor studentermobilitet.

Universitetets deltagelse i det EU-baserede 
SOCRATES-program indeholder pr. november 
2000 i alt 529 bilaterale aftaler fordelt på 256 
universiteter. Til organiseringsformål er mod-
taget EURO 35.764 og til lærer- og studen-
termobilitetsstipendier hhv. EURO 10.740 og 
EURO 206.870.

I NORDPLUS-programmet koordineres 9 
netværk med en samlet bevilling i 2000 på 
DKK 1.311.000. Desuden deltager universitetet 
som partner i 20 andre netværk bevilget i alt 
DKK 5.351.500.

I oversøisk sammenhæng har universitetet 
prioriteret den nordisk-europæiske fokusering 
udvidet med en øst-vest strategi. Dette har 
betydet en række samarbejdstiltag i Japan, 
Kina, Sydøstasien, Canada, USA og Latiname-
rika.

For de tilrejsende udvekslingsstuderende er 
der ud over adgang til de faglige aktiviteter 
også tilbud om hjælp til at finde værelse samt 
til omkostningsfrit at deltage i det kombinere-

Figur 8.
Udvekslingsstuderende, der 
udløser internationaliserings-
tilskud 1997-2000
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de sprog- og kulturkursus “Denmark Today”. 
Det første har 328 benyttet sig af. De største 
nationale grupper er fra Spanien (54), Italien 
(44), Tyskland (41) og USA (17). I sprogkurset 
har deltaget i alt 122.

Ressourceanvendelse
Kvalitetsstyringen af ressourceanvendelsen er 
blevet underbygget af fire undersøgelser:
1) Ask the users: Returning SOCRATES stu-

dents 1998-99
2)  Ask the Guests: The experiences of Exchan-

ge Students
3)  International Exchange Students 1998/1999
4)  Accomodation Policy,
 som er blevet sammenfattende rapporteret 
i september 2000 som “International Studen-
termobilitet. Kvalitetsstyringsprocessen Pro-
jekt 1999/2000”. Resultaterne heraf har dannet 
grundlag for diskussioner og tiltag i Interna-
tionalt Udvalg og Internationalt Sekretariat.

Udvikling
Udviklingen af internationaliseringsproduk-
terne sker løbende. Antal udvekslingsstude-
rende, undervisningsudbud på fremmedsprog 
(primært engelsk), anvendelse af ECTS-base-
rede informationssystemer, bilaterale samar-
bejdsaftaler og netværksplacerede opgaver er 
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eksempler herpå, som også har indre sam-
menhæng. De bagved liggende processer 
understøttes naturligvis internt på universi-
tetet. Eksternt deltages også med personelle 
ressourcer til det internationale samarbejdes 
procesudvikling. Det er naturligt at nævne 
COIMBRA-gruppen, Utrecht-Netværket, 
Fudan Centret,  NUAS-samarbejdet og EU’s 
TEMPUS- og ECTS-programmer.

Som særlige, målbare fokusområder for 
arbejdet på det internationale område er 
valgt “værelsesgaranti” og “international mar-
kedsføring”. Det første område indeholder 
bl.a. opbygningen af “øremærket” bestand 
af værelser til internationale udvekslings-
studerende, det andet omfatter såvel infor-
mationsmateriale som forankringen af de 
internationale relationer gennem personba-
seret specifikt kendskab til aktuelle samar-
bejdsuniversiteters uddannelsers strukturer og 
indhold.

Mål og resultatanalyse
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 MÅL OG RESULTATANALYSE

FORSKNING

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE
Tabel 14 viser forskningsudgifterne fordelt på 
delformål. Det ses, at udgifterne til forskning 
stiger frem til 1998. Fra 1998 til 2000 ses 
et betragteligt fald på i alt 45 mio. kr. for 
basisforskning, forskeruddannelse og tilskuds-
finansieret forskning set under ét. Den store 
stigning i udgifter til basisforskning og til-
skudsfinansieret forskning fra 1999 til 2000 
sammenholdt med et endnu større fald i 
udgifter til forskeruddannelse skyldes pri-
mært en ændret opgørelsesmetode, hvor sti-
pendier til forskeruddannelse er flyttet fra 
formålet forskeruddannelse til henholdsvis 
basisforskning og tilskudsfinansieret forsk-
ning. Ved sammenligning af årets indtægter 
og udgifter til tilskudsfinansieret forskning 
skal man dog være opmærksom på, at indtæg-
terne i tabel 15 i et vist omfang indeholder 
beløb, der er beregnet til finansiering af de 
indirekte udgifter ved forskningsaktiviteter. 
Indtægterne vil derfor normalt altid overstige 

udgifterne, idet sådanne indirekte udgifter til 
forskningaktiviteter ikke er medtaget under 
forskningsformål i tabel 14, men er medregnet 
under bygningdrift, administration, vedlige-
hold osv. i afsnittet om universitetets fælles-
område.

De eksterne midler til forskning kommer 
fra mange forskellige kilder, som i tabel 15 
er grupperet i statslige midler, internationale 
midler og øvrige tilskud, der i overvejende 
grad består af tilskud fra private fonde og 
virksomheder. 

De eksterne midler fra staten og EU udgør 
beløbsmæssigt knap 2/3 af de samlede midler, 
mens de private og øvrige midler tegner sig 
for resten. Målt i antal projekter er der til 
gengæld ca. dobbelt så mange med privat 
finansiering som med statslig og EU-finan-
siering. Fordelingen af finansieringskilde er 
meget varierende mellem de fem fakulteter. 
F.eks. har Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet især mange projekter med privat finan-
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Tabel 14 og figur 9.
Forskningsudgifter fordelt på 
delformål 1997 - 2000, 
mio. kr., 2000-niveau
* Stipendier til forskeruddan-
nelse er før 2000 henført 
til formålet forskeruddannel-
se, mens stipendierne fra 
2000 henføres til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinan-
sieret forskning – alt efter 
stipendiets finansieringskil-
de. Derfor skal forskerud-
dannelse, tilskudsfinansieret 
forskning og basisforskning 
betragtes under ét i sammen-
ligninger over tid
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sieringskilde, mens Det Naturvidenskabelige 
Fakultet har forholdsvis mange projekter 
med statslig finansieringskilde. Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur-
videnskabelige Fakultet tegner sig i 2000 
for henholdsvis 36 pct. og 48 pct. af de 
samlede indtægter under tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed på Aarhus Universitet. 
De statslige fonds- og programmidler er en 
væsentlig finansieringskilde for en række af 
de større forskningsprojekter, der blandt andet 
foregår ved universitetets grundforsknings-
centre.

Aarhus Universitet har i forbindelse med 
EU’s 5. rammeprogram for forskning, teknolo-
gisk udvikling og demonstration (1998-2002) 
samt andre EU-forskningsprogrammer indgå-
et 38 kontrakter i 2000 til et samlet kontrakt-
beløb på 46,6 mio. kr. Disse kontrakter løber 
gennemsnitligt over 3 år og vedrører flere for-
skellige delprogrammer og projekttyper. Langt 
de fleste er under delprogrammet “Improving 
the Human Research Potential and Socio-
Economic Knowledge Base” (18 kontrakter) 
som projekttype “Research, Technology and 
Research” (15 kontrakter). 

Antal konfererede doktorgrader for Aarhus 
Universitet ligger i de senere år på knap 25 
om året, heraf ca. 2/3 på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet, jf. tabel 3 og bilag 4.

I tabel 3 på side 7 ses antallet af univer- 
sitetets forskningspublikationer. Antal forsk-
ningspublikationer omfatter ikke Århus Uni-
versitetshospital, der i 1999 udgør et antal på 
1.161. Ses der bort fra publikationerne fra uni-
versitetshospitalerne fremgår det af tabel 3, at 
antallet af forskningspublikationer fra Aarhus 
Universitet er steget med 67 pct. alene i fem-
årsperioden 1994-1999, dvs. en årlig vækst på 
over 10 pct. Opgørelsen for antallet af publika-

tioner for 2000 vil først foreligge omkring juni 
2001.

Af tabel 16 fremgår det, at antallet af for-
skerstuderende har været konstant i perioden 
1997-1999, men er faldet med knap 4 pct. 
fra 1999-2000. Antallet af godkendte ph.d.-
afhandlinger er derimod steget med næsten 
15 pct. i perioden og antal studenterårsværk 
(STÅ) på forskeruddannelsen er steget knap 
10 pct. fra 1998 til 2000. I 2000 var 41 pct. 
af de ph.d.-studerende kvinder, mens kvinde-
andelen i 1999 var 44 pct. Udviklingen i sti-
pendieårsværk viser en klart stigende tendens 
med 405 stipendieårsværk i 2000. Antal sti-
pendieårsværk er udtryk for, hvor mange for-
skerstuderende der finansieres lønmæssigt via 
universitetet. Antallet af forskerstuderende er, 
som det ses af tabel 16, næsten dobbelt så 
stort, idet mange indskrevne forskerstuderen-
de lønmæssigt finansieres andre steder, blandt 
andet på hospitalerne.

REKRUTTERING AF 
VIDENSKABELIGT PERSONALE
Det er universitetets mål at forsøge at klare 
de forestående generationsskifteproblemer for 
VIP-personalet på en sådan måde, at man 
fortsat vil kunne opfylde universitetets gene-
relle mål om at drive forskning og give 
videregående uddannelse indtil det højeste 
videnskabelige niveau, at have sammenhæng 
og vekselvirkning mellem forskning og under-
visning og at have en fuldt udbygget fagvifte.  
Dette stiller store krav til personale- og faglig 
planlægning på de enkelte fakulteter i en tid 
med stagnerende indtægter. Figur 10 viser, at 
det i løbet af de kommende år må forventes, 
at mellem 1/4 og 1/3 af VIP-personalet vil gå 
på pension. Figuren viser også, at “VIP-årgan-
gene” under 40 år i samlet antal pr. årgang 

2000199919981997

214,7239,4227,8241,2Statslige fonds- og programmidler

32,727,029,828,0EU og andre internationale tilskudsgivere

130,9155,4145,4127,1Øvrige tilskudsgivere

378,2421,8403,0396,3Tilskudsfinansieret forskning i alt

-148,0Teknisk ændring - periodisering af gamle saldi*
230,2Tilskudsfinansieret forskning i alt - regnskab

Indtægter til ekstern finansieret forskning som 

42,3%44,3%44,0%45,6%andel af de samlede forskningsindtægter

35,7%35,5%36,2%35,7%Basisforskningsprocent jf. "universiteter i vækst"

Tabel 15.
Indtægter til tilskudsfinan-
sieret forskningsvirksomhed 
1997 - 2000, mio. kr., 
2000-niveau
* Der henvises til bilag 3.

2000199919981997

586550533-Antal STÅ, forskeruddannelse i alt*
709735731735Antal forskerstuderende, pr. 1. oktober, i alt
418414437469- heraf mænd
291319294266- heraf kvinder
190176162166Antal godkendte afhandlinger, året

405401401368Stipendieårsværk

Tabel 16.
Nøgletal for forskeruddannel-
sen 1997 - 2000
* Der foreligger ikke ph.d.-
STÅ for 1997
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gennemsnitligt ligger under “VIP-årgangene” 
i 50’erne. Når VIP’erne, der er født i 1940’erne, 
går på pension, vil der skulle nyansættes 
flere VIP’ere end det nuværende niveau, hvis 
“produktionskapaciteten” i form af videnska-
beligt personale bare skal fastholdes. Stør-
relsen af generationsskifteproblemet varierer 
mellem fakulteter og fagområder, men stort 
set alle fagområder og fakulteter er berørt her-
af. Universitetet må tage hensyn hertil i sin 
rekruttering og fastholdelse af VIP-personale, 
idet man ikke i planlægningen kan gå ud 
fra, at den nødvendige nyrekruttering kan ske, 
uden at universitetet på forhånd har ydet sit 
bidrag til en vis rekrutteringsbasis.

“Produktion” af en videnskabelig medar-
bejder, der kan tilfredsstille de krav, som man 
nødvendigvis må stille, når der skal drives 
forskning og gives videregående uddannelse 
på højt videnskabeligt niveau på ofte meget 
specialiserede fagområder, er en meget lang-
varig proces. Efter kandidateksamen kræves 
forskeruddannelse og efterfølgende adjunkt/
post. doc.-ansættelse, hvilket svarer til en 
“produktionsperiode“ på 7-10 år ud over kan-
didatniveau. Universitetet lægger vægt på 
åbne opslag og international konkurrence om 
de opslåede stillinger, men kan ikke forlade 
sig på, at omverdenen altid vil kunne forsyne 
universitetet med en tilstrækkelig rekrutte-
ringsbasis. På visse fagområder er den nati-
onale produktion koncentreret på meget få 
uddannelsessteder i Danmark, og den interna-
tionale konkurrence kan være så skarp, at det 
er helt nødvendigt, at universitetet også selv 
bidrager til at skabe en tilstrækkelig rekrutte-
ringsbasis.

Disse “produktions”- og rekrutteringsfor-
hold bevirker i en tid, hvor alderssammensæt-
ningen af personale klart indicerer, at man kan 

forudse et stort rekrutteringsbehov i løbet af 
få år, at universitetet og de enkelte fakulteter 
må følge flere strategier i personalepolitikken 
for VIP:
• Fastholdelse af en stor volumen af forsker-

uddannelse, hvor der er egnede kandidater. 
Fakulteterne anvender en del af de øvrige 
ordinære statslige bevillinger til området, 
og der søges i høj grad om eksterne midler 
hertil. 

• Fastholdelse af de bedst kvalificerede 
adjunkter/post.doc. på områder, hvor der 
forudses rekrutteringsbehov inden for en 
kortere årrække.

• Et mål om at strække personaleafgangen 
som følge af pensionering over en længere 
periode, blandt andet gennem tilbud om 
fratrædelsesordninger, hvor det er fagligt 
forsvarligt. På Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, der er særligt økonomisk trængt, 
er der endvidere for overenskomstansatte 
medarbejdere indført en pensionsalder på 
67 år.

Et andet af universitetets mål med stor per-
sonalepolitisk relevans er udbygning af inter-
nationale relationer som en vej til sikring af 
aktualitet, relevans og kvalitet. Nogle af de 
personalepolitiske instrumenter, der anvendes 
i den forbindelse er:
• Åbne opslag og annoncering i internatio-

nale tidsskrifter for VIP-personale.
• Opmuntring til deltagelse i internationale 

kongresser, seminarer og til gæsteforelæs-
ninger ved udenlandske universiteter.

• En arbejdstilrettelæggelse for faste VIP på 
institutterne  af undervisnings- og admi-
nistrative forpligtelser, der muliggør opspa-
ring af arbejdstid til et ophold af mindst et 
semesters varighed ved et universitet eller 

Figur 10.
Aldersfordeling aflønnede 
adjunkter, lektorer og profes-
sorer, oktober 2000. Eksklusiv 
kliniske lektorer og professo-
rer. Figuren er stablet
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Figur 11.

Kønsfordeling 1997 og 2000
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en forskningsinstitution  i udlandet med 
nogle års mellemrum.

• Ansættelse af udenlandske gæstelærere og 
-forskere i kortere eller længere perioder.

• Mulighed for at anvise gæsteboliger til 
udenlandske gæsteforskere og -lærere og 
deres familier, samt oprettelse af Internatio-
nal Spouses Group.

Den faglige fornyelse og ajourføring for 
VIP-personalet foregår primært ved deltagelse 
i internationale faglige kongresser, læsning af 
faglige tidsskrifter og samarbejde med eller 
ophold ved andre universiteter. Samtidig til-
skyndes VIP-personalet til øget anvendelse og 
videreudvikling af IKT i undervisningen.

Figur 11 viser, at der i løbet af den korte 
periode fra 1997 til 2000 er blevet en lidt større 
kønsmæssig balance blandt forskerstuderende 
(fra 36 pct. til 41 pct.) og adjunkter (fra 29 pct. 
til 32 pct.), der udgør det fremtidige rekrutte-
ringsgrundlag. Blandt optagne og kandidater 
er kønsfordelingen forholdsvis lige, men med 
betydelige underliggende forskelle fra fag til 
fag. Også blandt ph.d.-studerende og viden-
skabeligt personale er der store forskelle på 
den kønsmæssige balance fra fag til fag. Som 
det fremgår af figur 10, vil det på universi-
tetsplan alt andet lige vare et par år, før den 
aldersbetingede afgang blandt lektorer og pro-
fessorer for alvor vil give plads til, at den 
højere kvindeandel blandt ph.d.-studerende 
og adjunkter får mulighed for at slå igennem 
blandt lektorer og professorer. Fra 1997 til 2000 
er kvindeandelen for lektorer således øget 

med ca. 2 procentpoint til 18,4 pct., mens kvin-
deandelen stort set er uændret for professo-
rerne (fra 7,7 pct. i 1997 til 7,9 pct. i 2000). 
I den forbindelse skal det nævnes, at udskift-
ningen i grupperne af tidsbegrænsede forløb 
som forskerstuderende og ansatte i adjunkt-
forløb er flere gange større end blandt de – 
typisk varigt – ansatte lektorer og professorer.

Universitetet følger udviklingen vedrøren-
de kønsmæssig ligestilling for personalet og 
kan konstatere, at sammensætningen inden 
for de forskellige personalegrupper følger og 
afspejler de generelle tendenser hos arbejds-
styrken i Danmark. Sammensætningen er 
meget forskellig inden for de forskellige fag 
og arbejdsområder jf. tabel 17, og det er 
universitetets opfattelse, at en mere afba-
lanceret sammensætning primært afhænger af 
rekrutteringsgrundlaget og dermed uddannel-
sesvalget hos unge mennesker.

Inden for visse fag må det forventes, at 
der gradvis vil ske en vis afbalancering i den 
skæve sammensætning. Men på andre områ-
der ser det ikke ud til, at uddannelsesvalget 
hos unge mennesker giver løfte om et ændret 
rekrutteringsgrundlag, der gør en afbalance-
ring sandsynlig inden for en kortere tids-
horisont.

AUNATTEOSAMSUNHUM

55%37%62%53%68%59%Optagne, ordinær uddannelse pr. 1/10
51%-67%47%-59%Årets bachelorer
51%40%63%46%62%65%Årets kandidater
41%28%41%41%51%49%Ph.d.-studerende pr. 1/10
32%22%50%67%36%34%Adjunkter, aflønnet i oktober
18%8%7%16%25%30%Lektorer, aflønnet i oktober

8%6%13%8%7%13%Professorer, aflønnet i oktober

Tabel 17.
Kvindeandele 2000 for stu-
derende, bachelorer, kandida-
ter, ph.d.-studerende, adjunk-
ter, lektorer og professorer. 
Ekskl. kliniske lektorer og 
professorer. 
Populationerne er for visse 
fakulteter små. F.eks. er der 1 
kvindelig professor (af 8) og 
6 adjunkter i alt på Det Teo-
logiske Fakultet.

1997

2000

Optagne Kandidater Ph.d.-stud. Adjunkter Lektorer Professorer
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MÅLSÆTNING 
Fakultetet har som overordnet målsætning 
at vedligeholde og løbende forny den brede 
humanistiske fagvifte, først og fremmest for 
at fastholde ideen om Humaniora som videns-
feltet for den menneskelige væren, dens kul-
turhistoriske perspektiv og dens kulturelle 
udtryksformer i videste forstand.

UDDANNELSE 
På uddannelsessiden er denne målsætning 
blandt andet udfoldet gennem mere end 
30 forskellige bacheloruddannelser, 50 sup-
pleringsuddannelser, 17 sidefagsuddannelser, 
31 kandidatuddannelser og 10 magisterkonfe-
rensuddannelser, som de studerende kan væl-
ge imellem.

Med henblik på fornyelse har fakultetet i 
en årrække oprettet særlige fagudviklingsstil-
linger, som enkeltmedarbejdere og faggrupper 
har kunnet stille forslag om anvendelsen af. 
I 2000 har der således været udviklingsarbej-
der i “Retorik”, “Semiotik” og “Oversættelses-
forskning”. 

Flere af udviklingsinitiativerne er blevet 
indlejret som regulære kandidatuddannelser 

og/eller suppleringsuddannelser. Som ramme 
om to af disse uddannelse har fakultetet opret-
tet Center for Europæiske Kulturstudier med 
Afdeling for Kønsforskning og Center for 
Semiotik.

Fakultetet vægter kvaliteten i undervisnin-
gen højt og har i den forbindelse forbedret 
studiestartbetingelserne gennem indførelse af 
en instruktorordning som led i forsøget på 
at forbedre de førsteårsstuderendes faglige 
og sociale introduktion. Desuden har fakulte-
tet oprettet en særlig kvalitetsudviklingspulje, 
som i 2000  er blevet anvendt til fremme af 
IKT i undervisningen. 

Fakultetet har indført obligatorisk semes-
tervis evaluering af alle undervisningsforløb, 
som sammen med de eksterne turnusevalu-
eringer danner grundlag for den løbende kva-
litetssikring af uddannelserne. Størsteparten 
af fakultetets uddannelser har nu været gen-
nem en turnusevaluering. I 2000 har dekanatet 
samt faglige repræsentanter fra Musik, Filoso-
fi og Idéhistorie haft møde med Humanistisk 
Uddannelsesråd som opfølgning og endelig 
afslutning på centrets evalueringsrapporter.

I 2000 har fakultetet optaget 1.289 nye stu-

HUM

Nøgletal studerendemio. kr.Nøgletal økonomi

3.449Studenterårsværk, ordinær udd.Udgifter fordelt på delformål:
268Kandidatproduktion110,9Ordinær uddannelse

1.289Studenteroptag, ordinær udd.12,8Åben Uddannelse
7.710Studenterbestand pr. 1. oktober3,2International studenterudveksling

Gennemsnitlig uddannelsesudgift126,9Uddannelse i alt

32.200pr.  studenterårsværk, kr.68,5Basisforskning
359Årselever, åben uddannelse22,0Tilskudsfinansieret forskning
356Antal udvekslingsstuderende10,1Forskeruddannelse

100,6Forskning i alt

227,5Udgifter i alt

Nøgletal forskeruddannelsenÅrsværkNøgletal personale

94Studenterårsværk, forskerudd.275Videnskabeligt personale (u. stip.)
18Godkendte ph.d.-afhandlinger67Deltidsansat videnskabeligt pers.
83Ph.d.-studerende pr. 1. oktober114Teknisk-administrativt personale
72Stipendie-ÅV, inkl. SU ph.d.-stip.456ÅV i alt

Tabel 18.
Nøgletal 2000
Formålsfordelt forbrug, ikke-
formålsfordelt personalefor-
brug samt aktivitet og pro-
duktion for uddannelse og 
forskeruddannelse

MÅL OG RESULTATANALYSE

DET HUMANISTISKE FAKULTET
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derende til bacheloruddannelserne. Målet er 
fortsat – i hvert fald i en årrække – at optage 
1.300.

ÅBEN UDDANNELSE
Fakultetet har i en længere årrække i stort 
omfang udbudt åben universitetsundervis-
ning, både som aftenundervisning og som 
fjernundervisning med weekend-seminarer.

Det er fakultetets mål at kunne udbyde 
åben universitetsundervisning inden for flere 
eller snarere andre typer uddannelser end de 
nuværende, blandt andet under henvisning til 
det stigende behov for efteruddannelse på 
alle niveauer. Der arbejdes derfor med at 
videreudvikle, omstille og øge fakultetets 
udbud af praksisrettede efter- og videreud-
dannelser (masteruddannelser, enkeltfag mv.). 
Fakultetet ansøgte i slutningen af 2000 Under-
visningsministeriet om støtte til udvikling 
af  masteruddannelser i 1) Humanistisk 

sundhedsvidenskab og praksisanalyse, 2) 
Institutionel etik og praksisanalyse, 3) Land-
skabshistorie og kulturmiljøforskning, 4) Reto-
rik, kommunikation og formidling. Desuden 
er der søgt midler til en IT-baseret læringsplat-
form.

FORSKERUDDANNELSE 
Fakultetets forskeruddannelse er organiseret 
i 10 overordnede, tværfaglige studieprogram-
mer. Kernen i forskeruddannelsen er den 
studerendes individuelle, selvstændige forsk-
ningsprojekt, der via studieprogramtilknytnin-
gen sikres den fornødne vejlederkapacitet, 
brede faglige netværk og varierede kursusud-
bud.

Fakultetet har af hensyn til behovet for 
rekruttering af videnskabelige medarbejdere 
fundet det nødvendigt fortsat at oprette egen-
finansierede stipendier svarende til en næsten 
30 procents forøgelse i forhold til ministeriets 
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Figur 12.
Udgifter efter formål, 
2000-niveau
* Stipendier til forskeruddan-
nelse er før 2000 henført 
til formålet forskeruddannel-
se, mens stipendierne fra 
2000 henføres til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinan-
sieret forskning - alt efter 
stipendiets finansieringskil-
de. Derfor skal forskerud-
dannelse, tilskudsfinansieret 
forskning og basisforskning 
betragtes under ét i sammen-
ligninger over tid

Figur 13.
Seneste 4 års udvikling i 
udgifter til uddannelse og 
forskning i faste priser, STÅ 
og kandidater, 1997=100
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stipendiebevilling. Antallet af aktive ph.d.-stu-
derende var i 2000 i alt på 83.

Fakultetet har i 2000 deltaget i Det Huma-
nistiske Forskningsråds konference om for-
skerskoler og har efterfølgende igangsat et 
udviklingsarbejde med henblik på etablering 
af forskerskoler/-netværk.

FORSKNING 
For forskningen ved fakultetet gælder gene-
relt, at man respekterer den enkelte forskers 
frie valg af emner og metoder. Fakultetet fore-
tager jævnlige (to-årige) evalueringer af forsk-
ningen på institutterne for at sikre kvaliteten. 
Fakultetet arbejder med udvikling af et nyt 
evalueringskoncept. Der har i 2000 været gen-
nemført to pilotprojekter af meget forskellig 
karakter, og der fortsættes med nye i 2001. 
Endelig vedkender fakultetet sig en forplig-
telse til at formidle opnåede forskningsresul-
tater ikke blot nationalt og internationalt til 
andre forskere, men også bredt til hele befolk-
ningen. En række humanistiske fag har i kraft 
af deres genstandsfelt (dansk sprog og littera-
tur, historie og arkæologi) en særlig national 
forpligtelse. 

Fakultetet støtter initiativer til tværfagligt 
samarbejde, både mellem de enkelte forskere 
og mellem fakultetets institutter samt på tværs 
af fakulteterne. Som eksempel på dette er der 
i 2000 oprettet et Center for Internetforskning, 
et Center for Irske Studier samt et Jean Mon-
net Center. 

Fakultetet har hidtil drevet et Center for 
Kulturforskning, hvis formål har været at 
skabe en tværfaglig ramme for fakultetets 
forskere, som alene eller i mindre grupper for-
bereder eller udfører (større) forskningspro-
jekter. Under indtryk af fakultetets stramme 
økonomi er det efter en evaluering besluttet 
at sætte centret på vågeblus. Der arbejdes 
dog på en videreførsel af aktiviteterne baseret 
på eksterne midler. I 2000 afsluttedes centrets 
omfattende projekt “Humaniora ved Årtu-
sindskiftet”, der har diskuteret humanioras 
rolle og placering i universitet og samfund. 
Projektet har involveret en lange række af 
fakultetets og universitetets forskere og flere 
internationale gæsteforelæsere.

INTERNATIONALISERING 
Fakultetet lægger vægt på den internationale 
udveksling på såvel forsknings- som under-
visningssiden. Der inviteres hvert år et større 
antal udenlandske gæstelærere til at forelæse 
i kortere eller længere perioder på fagene. 
Fakultetet giver desuden støtte til egne medar-
bejdere til at deltage i kongresser mv. uden 
for landets grænser, ligesom de studerende 

opmuntres til at rejse ud gennem støtte til spe-
cialerejser og feltstudier. På uddannelsessiden 
er fakultetets fag involveret i et stort antal net-
værk dækkende over 200 universiteter i EU 
og i Norden. Fakultetet tilbyder særlige under-
visningsforløb for udenlandske studerende i 
“Scandinavian Media, Gender and Cultural 
Studies” og “European Studies”. Endvidere 
gennemføres dele af den ordinære undervis-
ning på en række uddannelser på fremmed-
sprog.

Fakultetet har en lærerudvekslingsaftale 
med Grønlands Universitet i fagene Historie,  
Etnografi, Idéhistorie og Filosofi.

PERSONALE 
Fakultetet lægger vægt på, at undervisningen 
er forskningsbaseret. I lyset af det generations-
skifte fakultetet står over for, lægges derfor 
vægt på, at alle nyansatte lærere har høje kva-
lifikationer såvel på det pædagogiske som på 
det forskningsmæssige område.

Fakultetet tilstræber en udbygning og pro-
fessionalisering af teknik- og serviceområdet 
samt øget anvendelse af IKT. Som et led  
i denne strategi er der i 2000 ansat en 
IKT-uddannelseskonsulent.

FYSISKE RAMMER 
For at skabe velfungerende og inspirerende 
forsknings- og studiemiljøer har fakultetet i de 
senere år investeret meget i forbedring af de 
fysiske rammer. I 2000 er der påbegyndt en 
udflytning og samling af IT-relaterede uddan-
nelser i Katrinebjerg-kvarteret. Der er tillige 
udarbejdet planer for en samling af Historie, 
Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Filosofi 
og Idéhistorie i universitetets bygninger langs 
Ringgaden. I forbindelse hermed gennemfører  
fakultetet en sammenlægning af fagenes bib-
lioteker i ét stort bibliotek, ligesom det der 
tidligere er etableret for æstetikfagene på 
Kasernen og de moderne fremmedsprogsfag i 
Nobelparken.

Formålet er først og fremmest at skabe 
grundlag for mere professionelt drevne biblio-
teker.

Fakultetet vil fortsætte disse bestræbelser i 
de kommende år og har konkrete planer for 
et fællesbibliotek for Forhistorisk Arkæologi, 
Middelalderarkæologi og Etnografi på Moes-
gård.
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MÅL OG RESULTATANALYSE

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

SUN

Nøgletal studerendemio. kr.Nøgletal økonomi

1.891Studenterårsværk, ordinær udd.Udgifter fordelt på delformål:
202Kandidatproduktion131,9Ordinær uddannelse*
59Færdigudd. tandplejere og kl. tandteknikere2,6Åben Uddannelse

110Færdiguddannede klinikassistenter23,5Ikke-videregående uddannelse
468Studenteroptag, ordinær udd.1,6International studenterudveksling

2.620Studenterbestand pr. 1. oktober4,7Kursusundervisning
Gennemsnitlig uddannelsesudgift164,3Uddannelse i alt

74.900pr.  studenterårsværk, kr.160,7Basisforskning**
150Årselever, klinikassistentudd. m.v.129,0Tilskudsfinansieret forskning
26Årselever, åben uddannelse1,2Kontraktforskning
85Antal udvekslingsstuderende24,7Forskeruddannelse

315,6Forskning i alt

479,9Udgifter i alt

Nøgletal forskeruddannelsenÅrsværkNøgletal personale

211Studenterårsværk, forskerudd.318Videnskabeligt personale (u. stip.)
75Godkendte ph.d.-afhandlinger96Deltidsansat videnskabeligt pers.

261Ph.d.-studerende pr. 1. oktober491Teknisk-administrativt personale
80Stipendie-ÅV, inkl. SU ph.d.-stip.905ÅV i alt

UDDANNELSE
Fakultetet lægger stor vægt på, at der gi- 
ves forskningsbaseret undervisning på alle 
niveauer af alle fakultetets længere videregå-
ende uddannelser. Deltidslærere uden forsk-
ningsforpligtelse anvendes derfor kun ved 
specielle øvelseskurser og i klinisk praktik.

Endvidere ligger den pædagogiske udvik-
ling og opkvalificering af lærerne fakultetet 
meget på sinde. Der er således oprettet en 
Enhed for Medicinsk Uddannelse, som skal 
tage initiativer vedrørende nye undervisnings-
metoder, nye undervisningselementer, evalu-
eringer samt afholdelse af pædagogiske kurser 
og seminarer for underviserne. Herudover 
skal enheden drive selvstændig forskning 
samt holde sig ajour med nye internationale 
initiativer inden for medicinsk uddannelse. 
Desuden vil fakultetet tilbyde udvalgte med-
arbejdere en masteruddannelse i Sundhedspæ-
dagogik.

Endelig er IKT i undervisningen et vigtigt 
element i fakultetets visioner. Der er i 2000 
oprettet en IT-driftsenhed, som skal sørge for 

tilgængelige og brugervenlige IKT-redskaber 
for forskningen, undervisningen og for de 
studerende. I øjeblikket kan de studerende 
benytte fakultetets nyindrettede IKT-undervis-
ningsrum, når disse ikke er optaget af under-
visning. Samtidig arbejdes der på at give alle 
studerende mulighed for at oprette e-post-
adresser og hjemmesider. Desuden anvendes 
IKT i stadig større omfang i fagenes under-
visning, således f.eks. i færdighedslaboratori-
et, som blev indrettet for to år siden.

Fakultetet rummer følgende kandidatud-
dannelser: 
• Lægeuddannelsen, som også i 2000 har 

arbejdet intensivt med implementeringen af 
den nye studieordning. Sideløbende med 
indførelse af studieordningen vil studie-
nævnet udvikle et nyt og forbedret evalue-
ringssystem.

• Tandlægeuddannelsen, som i 2000 har 
udarbejdet en ny studieordning, der tager 
sigte mod indførelse af bacheloruddannelse 
på studiet. Der skal nu i samarbejde med 
Københavns Universitet udarbejdes fælles 

Tabel 19.
Nøgletal 2000
Formålsfordelt forbrug, ikke-
formålsfordelt personalefor-
brug samt aktivitet og pro-
duktion for uddannelse og 
forskeruddannelse.
* Heraf afsat til betaling til 
sygehusene for deltagelse i 
den kliniske undervisning af 
lægestuderende: 23,3 mio. kr.
** Heraf afsat til medicinsk 
sundhedsforskning ved syge-
husene: 39,6 mio. kr.
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bekendtgørelse for tandlægeuddannelsen.
• Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, 

som optager studerende fra flere forskellige 
sundhedsfaglige grunduddannelser. Ud- 
dannelsen færdigjorde det første hold kan-
didater i sommeren 2000.

• Kandidatuddannelsen i Biomedicinsk Tek-
nik, som også færdiggjorde det første kan-
didathold i sommeren 2000. Uddannelsen 
var i første omgang rettet mod ingeniør-
bachelorer med medikoteknik som specia-
le, men optager nu også medicinstuderende 
efter bestået første del. Uddannelsen fore-
går som et samarbejde mellem forskellige 
interessenter, først og fremmest Aarhus 
Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus.   

• Kandidatuddannelsen i Sygepleje, som 
overgår fra Danmarks Sygeplejerskehøjsko-
le til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
ved Aarhus Universitet pr. 1. januar 2001.

Udover kandidatuddannelserne findes ved 
fakultetet Master of Public Health-uddannel-
sen, som i 1996 blev etableret som en for-
søgsuddannelse over fem år i regi af Åben 
Uddannelse. MPH-uddannelsen forventes nu 
at blive permanentgjort.

Nye Uddannelser 
Fakultetet har i 1999 indsendt ansøgning om 
oprettelse af en bacheloruddannelse i klinisk 
ernæring. Ansøgningen er begrundet i ønsket 
om at forbedre uddannelsen af kliniske diæti-
ster i Danmark samt placere den i et miljø, 
hvor undervisningen kan gives på videnska-
beligt grundlag. Der foreligger endnu ingen 
afgørelse i denne sag. 

Efteruddannelse
Fakultetet har igennem mange år drevet en 
omfattende postgraduat kursusvirksomhed. 
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Figur 14.
Udgifter efter formål, 
2000-niveau
* Stipendier til forskerud- 
dannelse er før 2000 henført 
til formålet forskeruddannel-
se, mens stipendierne fra 
2000 henføres til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinan-
sieret forskning - alt efter 
stipendiets finansieringskil-
de. Derfor skal forskerud-
dannelse, tilskudsfinansieret 
forskning og basisforskning 
betragtes under ét i sammen-
ligninger over tid

Figur 15.
Seneste 4 års udvikling i 
udgifter til uddannelse og 
forskning i faste priser, STÅ 
og kandidater, 1997=100
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Kurserne annonceres semestervis i fagtids-
skrifter. Enkelte kurser optages fortrinsvis af 
ph.d.-studerende, men i de fleste tilfælde har 
alle interesserede mulighed for at deltage mod 
betaling.

Herudover samarbejder fakultetet i et vist 
omfang med amterne i det nordjyske område 
om planlægningen af videreuddannelsen og 
specialistuddannelsen for læger. Når dette 
område lægges ud til landets regioner, forven-
ter fakultetet fremover at blive mere involveret 
i efteruddannelsen, end det hidtil har været 
tilfældet.

SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLE-
JERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT)
SKT har i 2000 fået tildelt støtte fra Center 
for Teknologistøttet Uddannelse til projektet 
“Udvikling af strategi for pædagogiske meto-
der og ekstranet” med henblik på at tilbyde 
de studerende mere individualiserede under-
visningstilbud. Tillige har SKT fra Udviklings- 
og Omstillingsfonden, Statens Center for 
Kompetence- og Kvalitetsudvikling, modtaget 
bevilling til projektet “Kompetencer, beløn-
ningspolitik og læringsmiljø ved SKT”. 
Herudover har en arbejdsgruppe med repræ-
sentanter fra skolens 3 uddannelser i 2000 
fokuseret på “pædagogisk udvikling på SKT”. 
Der er udarbejdet rapport med forslag til 
SKT’s fremtidige bærende pædagogiske prin-
cipper. Endelig er der i årets løb foretaget 
ekstern evaluering af et tioårigt pædagogisk 
efteruddannelsesforløb for faglærere ved kli-
nikassistentuddannelsen – et forløb som har 
rustet lærerne til at varetage projektorienteret 
undervisning, differentieret undervisning og 
kollegial supervision.                              

FORSKNING
I fakultetets forskningsstrategi 1997-2001 defi-
neres de forskningsområder (strategiområder), 
inden for hvilke fakultetet står stærkt såvel 
nationalt som internationalt. Imidlertid er det 
vigtigt, at man løbende er opmærksom på 
også at støtte nye forskningsinitiativer. Dette 
sker blandt andet ved oprettelse af eksternt 
finansierede forskningsenheder, som efter en 
femårs periode søges indlejret, hvis projektet 
viser sig værdifuldt. Der er således i løbet 
af 2000 oprettet fire nye eksternt finansierede 
professorater samt en forskningsoverlægestil-
ling inden for områderne Psykiatri, Børneuro-
logi, Klinisk Epidemiologi, Oftamologi samt 
Ortopædkirurgi. Ved omprioritering inden for 
fakultetets ordinære midler er der sket ind-
lejring af forskningsaktiviteterne omkring fire 
tidligere eksternt finansierede professorater 
(Eksperimentel Hjertekirurgi, Eksperimentel 

Kardiovaskulær Patologi, Lungemedicin samt 
Patofysiologi og Eksperimentel Tomografi), 
og det er lykkedes at skaffe yderligere eks-
terne bevillinger til forlængelse af aktivi-
teterne omkring fire professorater i en ny 
femårig periode (Onkologisk Molekylærbiolo-
gi, Præventiv Kardiologi, Smerter og Smerte-
behandling samt Eksperimentel Ortopædi og 
Børneortopædi).

Fakultetet har desuden igennem de seneste 
år været i stand til at tiltrække et antal eks-
terne bevillinger til oprettelse af forsknings-
centre. Omkring disse aktivitetet etableres der 
oftest en værdifuld specialviden og et stærkt 
forskningsmiljø, som man nødigt ser opløst 
efter den almindeligvis femårige bevillingspe-
riode. Det er derfor fakultetets håb, at der vil 
kunne fremskaffes bevillinger til videreførelse 
af aktiviteterne, idet fakultetet kun i begræn-
set omfang kan afse ordinære ressourcer til 
indlejring af nye større forskergrupper. Det 
har f.eks. været af meget stor betydning for 
den bioteknologiske forskning ved fakultetet, 
at Biotek-bevillingen blev permanentgjort og 
nu indgår som en del af fakultetets ordinære 
ressourcer.

Inden for fakultetet udløber bevillingerne 
til centrene Klinisk Farmakologi, Vækst og 
Regeneration, Kollektinforskning og Epidemi-
ologisk Grundforskning i løbet af 2001-2003. 
Fakultetet har opslået et professorat med sær-
lige opgaver i Sundhedsøkonomi og forventer 
at opslå yderligere et til Sundhedspædagogik 
samt tre ordinære professorater i 2001. 

Med henblik på opfyldelse af Lov om 
Opfindelser ved Offentlige Forskningsinstitu-
tioner har Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet oprettet et beredskab til varetagelse af 
sager vedrørende samarbejde om forsknings-
projekter, patenter mv.

FORSKERUDDANNELSE
I øjeblikket er 343 ph.d.-studerende indskrevet 
ved fakultetet. Heraf har de 78 deres afhand-
ling under bedømmelse. Langt den overvejen-
de del af de ph.d.-studerende findes i den 
kliniske sektor, hvilket er naturligt i betragt-
ning af lægernes fremtidige arbejdsområder. 
For at imødegå problemerne med at rekruttere 
unge læger og tandlæger til videnskabelige 
stillinger i fakultetets biomedicinske og odon-
tologiske sektor må der imidlertid til sta-
dighed gøres en stor indsats for at trække 
ph.d.-studerende til disse områder. Den nuvæ-
rende samlede dimensionering af ph.d.-
uddannelsen synes dog at være i god 
overensstemmelse med aftagernes behov.
Fakultetet lægger stor vægt på kvalitetssikring 
ved indtegningen til studiet. Den grundige 
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forbehandling skal sikre, at den studerende 
kan gennemføre et tilfredsstillende ph.d.-for-
løb, således at studiet kan afsluttes med en 
afhandling på internationalt niveau. De ph.d.-
studerende pålægges kun i begrænset omfang 
prægraduat undervisning, og kun hvor det 
er relevant for deres studium. Fakultetet fore-
trækker, at de anvender deres undervisnings- 
og/eller formidlingspligt til forskningsformid-
ling, deltagelse i journal clubs, seminarer mv. 
samt vejledning af forskningsårsstuderende. 

Fakultetet udgiver et ph.d.-katalog PhD 
Studies, University of Aarhus Graduate School of 
Health Sciences, som indeholder en beskrivelse 
af udbuddet af forskeruddannelsens kurser og 
de involverede forskningsmiljøer.

Forskningsår
En del af de medicinstuderende vil gerne bru-
ge mere tid på at fordybe sig i et specielt 
emne og skaffe sig mere viden om forsknings-
metode, formidling mv., end selve studiet 
giver dem mulighed for. For disse studerende 
arrangerer fakultetet et forskningsår. Fakulte-
tet betragter forskningsåret som et værdifuldt 
instrument i rekrutteringen af unge læger til 
forskning. Det er derfor hensigten fortsat at 
støtte denne aktivitet, også selvom den nye 
studieordning for lægestudiet indeholder en 
væsentlig styrkelse af forskningselementerne.

SAMARBEJDSRELATIONER
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets vigtig-
ste samarbejdspartner inden for undervisning 
og forskning er Århus Amt, som driver Århus 
Universitetshospital. Samarbejdet udbygges til 
stadighed, blandt andet via fakultetets del-
tagelse i Århus Universitetshospitals ledelse. 
Samarbejdet er blandt andet formaliseret i 
aftale af 8. april 1999 om “Den sygehusba-
serede sundhedsvidenskabelige forskning ved 
Aarhus Universitet” samt aftale om den kli-
niske undervisning af lægestuderende ved 
Århus Universitetshospital. 

I Vestdansk Sundhedsvidenskabeligt Forsk-
ningsforum har fakultetet etableret samar-
bejde med de omkringliggende vestdanske 
amter, blandt andet om undervisning af 
medicinstuderende, ph.d.-projekter og andet 
forskningssamarbejde. I 2000 kunne Vestdansk 
Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum 

foretage uddeling af nogle af de midler, 
som Forskningsministeriet og Sundhedsmini-
steriet har afsat i årene 2000-2003 til støtte 
for det regionale samarbejde om medicinsk 
sundhedsforskning. Alle projekter foregår ved 
hospitaler uden for Århus Amt, og der har i 
de regionale miljøer været stor interesse for 
projektet og stor villighed til medfinansiering. 
Der er ingen tvivl om, at bevillingen vil være 
et kraftigt incitament for forskningsaktiviteten 
ved amterne uden for universitetsområderne.

INTERNATIONALISERING
Som det er tradition inden for eksperimentelle 
og kliniske forskningsmiljøer, findes der 
utallige netværk af internationale forskergrup-
per. Størstedelen af fakultetets yngre med-
arbejdere tilbringer en længere periode ved 
et udenlandsk universitet, ligesom fakultetet 
i samme omfang modtager gæsteforskere på 
alle niveauer af deres forskerkarriere. Fakulte-
tet deltager i adskillige EU-programmer, både 
på forsknings- og undervisningsområdet. På 
studentersiden har fakultetet aftaler inden for 
programmerne NORDPLUS og SOKRATES, 
men man støtter naturligvis også individuelt 
tilrettelagte studierejser uden for Europa.

FYSISKE RAMMER
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indvie-
de i januar 2000 et nyt sundhedsvidenskabe-
ligt bibliotek, som drives i samarbejde med 
Statsbiblioteket i Århus. I samme bygning 
er der indrettet nye undervisningslokaler til 
postgraduat undervisning, nye IKT-undervis-
ningsrum samt læsesal og studierum. Her-
udover har de seneste institutrokader skabt 
mulighed for indretning af nye, tidssvarende 
undervisningslaboratorier til medicinsk kemi, 
biokemi og genetik.

I den forholdsvis nyindrettede bygning 
for samfundsmedicinske fag er der voldsom 
pladsnød, som man dog håber at kunne 
afhjælpe ved en rokade i løbet af et par år.

Det forventes, at det længe ventede byggeri 
til Retsmedicinsk Institut ved Skejby Sygehus 
går igang i løbet af 2001, således at instituttet 
snart kan rykke ind i tidssvarende lokaler.

Når disse mål er nået, må fakultetets 
fysiske rammer indtil videre betragtes som 
tilfredsstillende.      
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Oversigt over aktiviteter i 2000 på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vedrørende udviklingskontrakten 2000-2003

Gennemført 2000

Påbegyndt nyt strategiarbejde vedrørende 2001-2005

To professorater i henholdsvis hjertemedicin og hjertekirurgi samt to 
kliniske professorater i henholdsvis patofysiologisk og eksperimentel 
tomografi samt lungemedicin indlejret. Herudover er  der skaffet eks-
terne bevillinger til forlængelse af to fem-årige professorater. 

Sammen med Aarhus Amt udgivet “Sundhedsvidenskabelig Forskning 
i Århus 1998-1999”.

Indledt arbejdet med etablering af nye evalueringsformer i forbindelse 
med indførelse af ny studieordning på lægestudiet.

Etableret beredskab til håndtering af samarbejdsaftaler, patenter mv.

Færdiggjort forhandlinger om overflytning af kandidatuddannelsen i 
sygepleje fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole til Aarhus Universitet pr. 
1. januar 2001.
Arbejdet med ny studieordning fortsat.

To lærere tilmeldt masteruddannelse i sundhedspædagogik i 
Maastricht.

Søgt om permanentgørelse af Master of Public Health uddannelsen.

Indviet nyt sundhedsvidenskabeligt bibliotek i samarbejde med Stats-
biblioteket i Aarhus og i samlokalisering med IT øvelsesfaciliteter og 
rum til postgraduat undervisning.

Aftale med Århus og Nordjyllands Amter om etablering af afdeling for 
klinisk epidemiologi.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Opgaver/emner i udviklingskontrakten

1. Satsningsområder / styrkepunkter (3.1)
Initiere og støtte sundhedsvidenskabelig forsk-
ning på højt internationalt niveau. Definere 11 
strategiområder.
2. Indlejringsinitiativer (3.2)
Søge at skaffe midler til indlejring af eksternt 
finansierede aktiviteter.

3. Rapporteringsformer (3.3)
Formidle viden bredt om fakultetets 
forskningsaktiviteter.
4. Evalueringsinitiativer (3.4 og 4.2)
Forsøg med nye evalueringsmodeller.

5. Udnyttelse af lov om opfindelser (3.5)
Samarbejde med erhvervslivet om innovation, 
patenter m.v.
6. Optagelse, dimensionering og nye uddannel-
ser (4.1)
Overtage kandidatuddannelsen i sygepleje.
Implementere ny studieordning på medicinstu-
diet. 

7. Pædagogisk opkvalifikation af lærerne (4.3)
Styrke enheden for medicinsk uddannelse ved 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
8. Åben uddannelse m.v. (4.9)
Videreføre Master of Public Health Uddannel-
sen.
9. Biblioteksforhold (5.2.2)
Etablere et aktivt biblioteksmiljø for studerende 
og medarbejdere.

10. Samarbejde i nærområdet (5.3.1)
Samarbejde med de vestdanske amter.
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MÅL OG RESULTATANALYSE

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

GENERELT GRUNDLAG
Fakultetets værdier, mål og aktiviteter er 
beskrevet i Grundlag og planer 1999-2001, der 
blev vedtaget af fakultetsrådet i november 
1998. Dette dokument har været inddraget i 
forbindelse med den videre operationalisering 
af fakultetets bidrag til indfrielsen af Aarhus 
Universitets udviklingskontrakt. På fakultets-
rådsmødet i maj 2000 blev fakultetets særlige 
indsats på ni områder af udviklingskontrakten 
diskuteret, jf. side 42. Det blev her besluttet i 
særlig grad at se på områderne nummereret 3 
og 4 samt herefter områderne 6, 8, 9 og 5. Det 
blev endvidere besluttet ikke at udarbejde en 
ny udviklingsplan for perioden 2002-2004, for-
di arbejdet med fakultetets overordnede mål 
og strategi også ville ske i sammenhæng med 
udviklingskontrakten og den løbende opfølg-
ning herpå.

UDDANNELSE
De statistiske oplysninger vedrørende uddan-
nelserne i 2000 viser først og fremmest stabili-
tet, jf. figur 17 og tabel 40 i bilag 4. Det gælder 
både, når der ses på de samlede uddannel-
sesudgifter og de enkelte dele heraf, og når 
der ses på gennemførte studenterårsværk og 

færdiguddannede kandidater. Over de seneste 
fem år er kandidatproduktionen øget med 100 
fra et meget højt udgangspunkt. Studenter-
bestanden er faldet en anelse fra 1999, og 
sammenlagt kunne disse bevægelser antyde 
en øget effektivitet i uddannelserne. Det skal 
dog bemærkes, at der er tale om meget sum-
mariske mål, der ikke kan bære vidtgående 
konklusioner.

En del af kvalitetsudviklingen af uddannel-
serne sker gennem de kursusevalueringer, der 
løbende afholdes og sammenfattes, og som 
ganske ofte medfører ændringer i pensa, kur-
sustilrettelæggelse og studieordninger. I 1999 
og 2000 opstod der af forskellige grunde 
uenighed i studienævnene for jura henholds-
vis statskundskab og samfundsfag om, hvor-
dan disse evalueringer burde tilrettelægges. I 
det juridiske studienævn lykkedes det at nå 
til enighed om en ny procedure, der nu anven-
des og senere skal evalueres. Studienævnet for 
statskundskab og samfundsfag måtte anvende 
en overgangsordning for evalueringen i efter-
året 2000, men er i forlængelse heraf bedt om 
at udforme en mere varig model for kursuse-
valuering, der kan anvendes fra foråret 2001.

Arbejdet med alternativet til de eksterne 

SAM

Nøgletal studerendemio. kr.Nøgletal økonomi

3.343Studenterårsværk, ordinær udd.Udgifter fordelt på delformål:
594Kandidatproduktion78,6Ordinær uddannelse
942Studenteroptag, ordinær udd.2,6Åben Uddannelse

5.858Studenterbestand pr. 1. oktober4,4International studenterudveksling
Gennemsnitlig uddannelsesudgift85,6Uddannelse i alt

23.500pr.  studenterårsværk, kr.59,0Basisforskning
105Årselever, åben uddannelse27,1Tilskudsfinansieret forskning
261Antal udvekslingsstuderende5,6Forskeruddannelse

91,7Forskning i alt

177,3Udgifter i alt

Nøgletal forskeruddannelsenÅrsværkNøgletal personale

61Studenterårsværk, forskerudd.169Videnskabeligt personale (u. stip.)
18Godkendte ph.d.-afhandlinger60Deltidsansat videnskabeligt pers.
82Ph.d.-studerende pr. 1. oktober96Teknisk-administrativt personale
62Stipendie-ÅV, inkl. SU ph.d.-stip.325ÅV i alt

Tabel 20.
Nøgletal 2000
Formålsfordelt forbrug, ikke-
formålsfordelt personalefor-
brug samt aktivitet og pro-
duktion for uddannelse og 
forskeruddannelse
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evalueringer, den selvudviklede model for 
kombinerede forsknings- og uddannelseseva-
lueringer, er fortsat gennem et udvalg nedsat 
af fakultetsrådet. Det forventes, at fakultets-
rådet i begyndelsen af 2001 vedtager en 
maksimumsmodel for sådanne evalueringer. 
Herefter er det planen, at de fire fag skal eva-
lueres fra efteråret 2001 til foråret 2003, hvoref-
ter ordningen skal vurderes mere overordnet, 
blandt andet med henblik på dens omkostnin-
ger og effekter.

Som det fremgår af oversigten s. 42 over 
fakultetets aktiviteter i relation til udviklings-
kontrakten, har der i 2000 været et betydeligt 
arbejde med at udvikle de ordinære uddannel-
ser. Som afsluttende opfølgning på uddannel-
sesevalueringen af psykologi er der vedtaget 
en ny kandidatuddannelse for faget. I kom-
bination med tidligere ændringer af bache-
loruddannelsen er kvaliteten af den samlede 
uddannelsesmulighed i psykologi blevet klart 
styrket. Økonomiuddannelserne har i de sene-

re år oplevet en betydeligt vigende tilgang, 
hvilket kan lægge et pres på det økonomiske 
grundlag for det faglige miljø og for uddan-
nelsesudbudet. Et udvalgsarbejde om bache-
loruddannelsen har i særlig grad bearbejdet 
fagsammensætningen og fagrækkefølgen, og 
det forventes, at den nye studieordning, der er 
vedtaget af studienævnet, både kan tiltrække 
flere nye studerende og være med til at fore-
bygge unødige frafald i studiets første seme-
stre. En tilsvarende bestræbelse på at tiltrække 
flere studerende har givet sig udslag i en 
cand.mag.-uddannelse med erhvervsøkonomi 
som et centralt fag. Disse ændringer får virk-
ning fra 2001, men der vil gå et par år, før 
det er muligt at sige noget  præcist om deres 
effekter.

Dette fokus på ændringer og udvikling skal 
ikke skjule, at uddannelserne har en høj kvali-
tet og på en række parametre klarer sig flot. 
Når der ses bort fra uddannelsen i økonomi, 
er der til det årlige optag betydeligt flere 
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Figur 16.
Udgifter efter formål, 
2000-niveau
* Stipendier til forskerud- 
dannelse er før 2000 henført 
til formålet forskeruddannel-
se, mens stipendierne fra 
2000 henføres til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinan-
sieret forskning - alt efter 
stipendiets finansieringskil-
de. Derfor skal forskerud-
dannelse, tilskudsfinansieret 
forskning og basisforskning 
betragtes under ét i sammen-
ligninger over tid.

Figur 17.
Seneste 4 års udvikling i 
udgifter til uddannelse og 
forskning i faste priser, STÅ 
og kandidater, 1997=100
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ansøgere end pladser, og de studerende er 
langt overvejende dygtige og motiverede, og 
underviserne yder en stor indsats gennem 
semestrene. Der er betydelig efterspørgsel på 
kandidaterne fra de fire institutter, hvilket 
også siger noget om uddannelsernes kvalitet. 

I oversigten s. 42 over punkter i udviklings-
kontrakten vedrører punkt 7: udviklingen af 
uddannelsestilbud til udenlandske studeren-
de. Der var tale om om muligt at udvikle 
en engelsksproget masteruddannelse med ele-
menter fra fakultetets fire institutter. Gennem 
et udvalgsarbejde om de forskellige varianter 
af en sådan uddannelse blev det klart, at en 
uddannelse, der var relevant for en bred vifte 
at udenlandske studerende, indebar et bety-
deligt udviklingsarbejde. Som nævnt indled-
ningsvist besluttede fakultetsrådet derfor at 
nedprioritere dette punkt for ikke at komme 
til at skade det igangværende arbejde med 
at udvikle efter- og videreuddannelse. Der 
er mulighed for at tage punktet op senere. 
Her og nu arbejder flere institutter på mere 
permanent at udbyde flere kandidatkurser på 
engelsk, og ved Institut for Økonomi er det 
besluttet at udbyde hele kandidatuddannelsen 
i nationaløkonomi på engelsk.

De forudgående års overvejelser om efter- 
og videreuddannelse giver sig nu udslag i 
konkrete initiativer. Der er udviklet korte kur-
ser i økonomi og statskundskab, herunder i 
form af efteruddannelse af gymnasielærere, 
som vil blive gennemført i løbet af 2002. Til-
svarende er Psykologisk Institut i gang med at 
udvikle en masteruddannelse i psykologi. Bli-
ver disse initiativer til forskningsbaseret efter- 
og videreuddannelse en succes, tegner der 
sig interessante perspektiver, fordi det mere 
permanent kan åbne for en bredere vifte 
af uddannelsesaktiviteter end de ordinære 
uddannelser. Dette kan institutionalisere et 
mere differentieret samspil med andre sekto-
rer i samfundet, og det kan øge robustheden 
i institutternes aktiviteter. Det kan måske også 
give anledning til andre vinkler i forskningen. 
De ordinære uddannelser og deres fortsat 
høje kvalitet vedbliver dog at være kernen i 
uddannelsesaktiviteterne.

Fakultetet har foreløbigt afsluttet arbejdet 
med at analysere forskellige aspekter af begre-
bet forskningsbaseret uddannelse. Det giver 
kun begrænset mening at tale om begrebet 
i meget generelle termer, fordi kvantitative 
målinger kan gennemføres på ret forskellige 
måder afhængigt af den konkrete problemstil-
ling. Der er således betydelig forskel på mål, 
der tager udgangspunkt i den enkelte stude-
rende, og mål der fokuserer på det samlede 
udbud af undervisning. Meget summariske 

mål afspejler også kun en del af virkeligheden 
med hensyn til undervisningens forsknings-
basering. Analyserne viser, at der er nogen 
forskel på fagenes grad af forskningsbasering, 
hvilket i betydelig udstrækning afspejler for-
skellig vægt af redskabsfag og professionsori-
entering. I absolutte mål og måske ikke mindst 
sammenlignet med de tilsvarende uddan-
nelser ved andre universiteter placerer fakul-
tetets uddannelser sig flot. Emnet vil indgå 
i de forsknings-og uddannelsesevalueringer, 
der skal gennemføres i perioden 2001 til 2003.

FORSKERUDDANNELSE
I Grundlag og planer 1999-2001 er 30 ph.d.er 
om året sat som et sigtemål. Under de eksi-
sterende finansieringsvilkår er det næppe rea-
listisk. I 2000 blev der konfereret 18 ph.d.er, 
og med den nuværende ressourceindsats lig-
ger antallet af gennemførte forløb ret stabilt 
omkring 20. Ved udgangen af 2000 var der 
indskrevet 78 studerende på de fem for-
skeruddannelser, hvortil kom 12 studerende 
under bedømmelse. Antallet af indskrevne er 
i underkanten af det ønskelige med hensyn 
til volumen i uddannelserne og med hensyn 
til bidrag til de kommende års store udskift-
ning af videnskabeligt personale. Fakultetets 
egenfinansierede bidrag til forskeruddannel-
sen udgør for perioden 1999-2001 58 stipen-
dier (det samme som i perioden 1996-1998). 
For den kommende treårsperiode, 2002-2004, 
er der i øjeblikket sikret finansiering af 54 sti-
pendier, og finansiering af mindst fire yderli-
gere stipendier anses for realistisk.

Arbejdet med at styrke uddannelsen er 
fortsat. På Statskundskab er forsøgsordningen 
(”41⁄2 + 31⁄2”) med held anvendt med samtidig 
fastholdelse af den almindelige model, 5 + 3. 
På Jura er det besluttet at indføre 4 + 4-model-
len som et supplement til 5 + 3-modellen i 
et forsøg på at tiltrække flere kvalificerede 
ansøgere til de opslåede stipendier. Psykolo-
gisk Institut har tilsyneladende med betydeligt 
held strammet op på både indskrivnings- og 
vejledningsprocedurerne, således at en bedre 
og sikrere gennemførelse er en realistisk mål-
sætning. Endelig deltager Institut for Økono-
mi i forskerskolen ”Integration, Produktion og 
Velfærd”, ligesom instituttet af EU er udpeget 
til Marie Curie Training Site under program-
met ”Improving Human Research Potential 
and the Socio-economic Knowledge Base”.

Administrativt følges forskeruddannelser-
ne nøje, blandt andet med hensyn til gen-
nemførelsestider og bedømmelsestider. Der er 
fortsat et antal ph.d.-studerende, der ikke afle-
verer deres afhandling inden for de fastsatte 
tre år, men da der er et antal årsager hertil, 
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er der ikke simple løsninger på problemet. Og 
under alle omstændigheder holdes der fast i, 
at det afsluttende afhandlingsarbejde i betyde-
lig udstrækning er selvstændigt. Den gennem-
snitlige bedømmelsestid er fortsat for meget 
præget af ret få bedømmelser, der af forskel-
lige grunde trækker urimeligt ud. Fakultetet 
arbejder på at reducere antallet af sådanne 
bedømmelser og sigter i øvrigt på at reducere 
den almindelige bedømmelsestid, således at 
den studerende kan modtage den skriftlige 
vurdering af afhandlingen tre og en halv til 
fire måneder efter, at den er indleveret.

FORSKNING
Det er fortsat fakultetets strategi at sikre for-
skerne – enkeltvis eller i grupper – de bedst 
mulige vilkår for at vælge forskningsemner og 
gennemføre forskning af høj kvalitet. Kvalite-
ten viser sig i, at det er muligt at publicere 
nationalt og internationalt i de sammenhænge 
og på de måder, der karakteriserer faget, 
når det er bedst. Institutternes og univer-
sitetets årsberetninger, forskningsplaner mv. 
dokumenterer omfanget og spændvidden i 
den gennemførte forskning. Ud over forsk-
ningens kvalitet lægges der – blandt andet 
i sammenhæng med den forskningsbaserede 
undervisning – vægt på relevans, initiativ og 
engagement snarere end på en styrende forsk-
ningsledelse. Den anden side af forskernes 
frihed er, at indsatsen årligt vurderes over 
en treårsperiode med henblik på eventuelle 
ledelsesinitiativer.

Forskningsudgifterne er for 2000 opdelt lidt 
anderledes end tidligere, hvad angår basis-
forskning, tilskudsfinansieret forskning og for-
skeruddannelse. Samlet er der tale om en 
mindre vækst i forhold til 1999, men væksten 
skyldes alene en markant udvikling i udgifter-
ne til tilskudsfinansieret forskning, der i 2000 
udgjorde knap 30 procent af de samlede forsk-
ningsudgifter jf. tabel 20, side 37 og tabel 40 
i bilag 4. Dette afspejler både eksistensen af 
betydelige programmidler (uden for univer-
siteterne) og fakultetets forskeres dygtighed 
med hensyn til at opnå bevillinger herfra.

Størstedelen af forskningen ved fakultetet 
har været underkastet ekstern evaluering 
inden for de senere år, og som omtalt 
ovenfor følges dette nu op af kombinerede 
forsknings- og uddannelsesevalueringer. De 
gennemførte evalueringer viser, at forsknin-
gen i almindelighed har en høj kvalitet og et 
betydeligt omfang, men virksomhedsregnska-
bet som rapporteringsform giver ikke plads til 
en nærmere omtale af denne rygrad i fakulte-
tets arbejde. I stedet kan der generelt henvises 
til de omtalte årsberetninger. 

Som den eneste enhed er CeSaM, Center 
for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning, 
blevet evalueret i 2000. Evalueringen doku-
menterer en meget omfattende aktivitet, der 
vurderes klart positivt. Samfundsvidenskabe-
lig miljøforskning er i udviklingskontrakten 
nævnt som et indlejringsområde, og i 2000 er 
der oprettet et lektorat i miljøjura. Samtidig er 
der gennem hele CeSaMs virke sket en betyde-
lig kompetenceopbygning på et antal danske 
universiteter, således at den samfundsviden-
skabelige miljøforskning i dag står stærkere 
end nogensinde. I løbet af 2001 skal det nær-
mere afklares, på hvilke måder denne aktivitet 
yderligere kan indlejres ved fakultetet.

Samfundsvidenskabelig forskning beskri-
ves ofte som individuel forskning. Beskrivel-
sen indeholder en betydelig kerne af sandhed 
al den stund, at samfundsvidenskabelige 
forskningsprojekter sjældent er apparaturtun-
ge og slet ikke laboratoriekrævende. Men hvis 
beskrivelsen nogensinde har været fuldt dæk-
kende, er den det ikke mere. Med naturlige 
variationer mellem fagene udføres mere og 
mere forskning i samarbejde med nære og fjer-
ne kolleger om større projekter. Institutterne 
giver gode muligheder herfor blandt andet 
gennem en liberal orlovspraksis. Publikatio-
nerne nævnt i årsberetningerne dokumenterer 
resultaterne af denne indsats, som det ikke 
er muligt at komme nærmere ind på her. 
Som eksempler på denne type forskning 
kan der fra Institut for Statskundskab blandt 
andet nævnes en række projekter under den 
danske magtudredning, DEMSTAR-projektet 
om demokrati, stat og administrative reformer 
i de post-kommunistiske lande, et projekt om 
nationsbygning, massepolitik og udvikling af 
konfliktdimensioner i Central- og Østeuropa 
samt et projekt om globalisering, stater og ver-
densorden.

Fakultetet har i en årrække rummet Center 
for Rusmiddelforskning, der har været finan-
sieret af bevillinger fra Socialministeriet samt 
fra andre offentlige myndigheder i forbindelse 
med evalueringsprojekter. Den bevillingsmæs-
sige usikkerhed og bevillingernes binding til 
evalueringsprojekter har hverken fremmet sta-
bilitet eller fordybelse. I 2000 er det imidlertid 
lykkedes centeret at opnå en mere permanent 
bevilling fra Socialministeriet: i 2001 i form af 
et fireårigt forskningsprofessorat og fra 2002 
i form af en permanent bevilling på finanslo-
ven. Det må antages, at den ændrede situ-
ation, der indebærer en betydelig løsrivelse fra 
ad-hoc-bevillinger og -projekter, vil medføre 
et løft i forskningens kvalitet og omfang. For 
at skabe et referencepunkt for det fremtidige 
arbejde har fakultetet besluttet, at centerets 
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arbejde i de seneste år skal evalueres i løbet af 
foråret 2001.

Den 1. september 2000 blev der oprettet et 
nyt center ved fakultetet, Center for Register-
forskning (National Center for Register-based 
Research, NCRR). I en femårig periode er cen-
teret i betydelig udstrækning finansieret af 
Danmarks Grundforskningsfond, der på den-
ne måde har ønsket at styrke den nationale 
anvendelse af landsdækkende registre. I for-
året 2001 placeres en mindre enhed af Dan-
marks Statistik i fysisk og arbejdsmæssig 
sammenhæng med centeret, hvilket skulle øge 
centerets anvendelighed. I første række vil 
centeret blive anvendt af forskere inden for 
sundhedsvidenskab, hvor traditionen for regi-
sterbaseret forskning er mest udbredt, og 
samfundsvidenskab, men det er hensigten 
gennem kurser og vejledning at gøre også 
naturvidenskabelige og humanistiske forskere 
opmærksom på den registerbaserede forsk-
nings muligheder. Centeret har et nationalt 
sigte og kan i den forstand ses som en del 
af forskningens infrastruktur, men centerets 
ansatte skal samtidig udføre forskning, under-
visning og rådgivning. Ved den afsluttende 
evaluering af centeret vil der blandt andet bli-
ve lagt vægt på, hvordan centeret er nået ud til 
forskellige forskningsmiljøer.

INFRASTRUKTUR
I 1999 afsluttedes en dimensionering af Psy-
kologisk Institut med henblik på dets indflyt-
ning til Nobelparken. Den vil ske i 2003. I 
2000 afsluttedes dimensioneringen af Økono-
mi, Jura og Statskundskab, og efterfølgende 
blev den samlede lokalemasse fordelt mellem 
fagene. Der blev lagt vægt på at bevare nær-
heden mellem fagene, på at etablere sam-
menhængende enheder og på at sikre de 
ønskede udviklingsmuligheder. Det foreløbige 
planlægningsarbejde på institutterne tyder på, 
at det blandt andet vil være muligt at forbedre 
biblioteks- og læsepladsvilkårene for de stude-
rende. Planlægningsarbejdet løber frem mod 
sommeren 2001, hvor de første flytninger sker. 
Den samlede rokade forventes først afsluttes 
omkring sommeren 2002. 
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Opgaver/emner i udviklingskontrakten

1. Satsningsområder / styrkepunkter (3.1)
Kontrakten nævner et antal kerne- samt vækst- 
og indsatsområder. 

2. Indlejringsinitiativer (3.2)
Kontrakten nævner miljøområdet (jura og stats-
kundskab) samt geronto- og sundhedspsykolo-
gi samt kognition og bevidsthed.

3. Rapporteringsformer (3.3)
Dokumentationen af forskningen skal katego-
riseres på en mere differentieret og oplysende 
måde. Reelt universitetsdækkende.

4. Evalueringsinitiativer (3.4 og 4.2)
Udvikle modeller til kombineret evaluering 
af forskning, uddannelse og formidling samt 
anvende modellerne.

5. Rekruttering og forskeruddannelse (3.7)
Øge volumen til 30 ph.d.er om året samt 
udbygge statistik.

6. Uddannelseskvalitet (4.2)
Analysearbejde om studieordning, studiemiljø 
og studieforløb.

7. Uddannelsernes indhold og struktur (4.4)
Kombinerede uddannelsestilbud til udenland-
ske studerende, eventuelt i form af master-
uddannelse.

8. Efter- og videreuddannelse (4.9)
Fortsætte åben uddannelse, etablere nye efter-
uddannelser, eventuelt i tværgående kombina-
tioner.

9. Kompetenceudvikling af TAP-gruppen (5.2.3)
Blandt andet videre- og efteruddannelse.

Oversigt over aktiviteter i 2000 på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vedrørende udviklingskontrakten 2000-2003

Gennemført 2000

Professoratsplan 2001-2004.

Indlejring er delvist inkluderet i professoratsplanen. Der er oprettet et 
lektorat i miljøret.

Indledende drøftelse på fakultetsniveau. 

Udvalgsarbejde om evalueringsdesign. Besluttet ny model til evaluering 
af kurser ved Jura; fortsat diskussion heraf ved Statskundskab.

Omfattende drøftelse af evalueringen af forskeruddannelsen. Forbedret 
dokumentationen af indskrivning, forløb og gennemførelse. Besluttet 
4+4-ordning for forskeruddannelsen i jura. Styrket forsøgsordningen 
(”41⁄2 + 31⁄2”) for optaget i statskundskab, der har været en succes. 
Foreløbig besluttet finansiering af 54 ud af 58 fakultetsfinansierede sti-
pendier i perioden 2002-2004.

Besluttet cand.mag.-uddannelse med erhvervsøkonomi som centralt fag. 
Udvalgsarbejde om ny studieordning for bacheloruddannelsen i økono-
mi. Fortsatte systematiske analyser af studenternes baggrund, gennem-
førelses- og frafaldsmønstre, tidsforbrug, karakterniveau og holdninger 
til studiet (Statskundskab). Besluttet ny studieordning for kandidatud-
dannelsen i psykologi. Fortsatte intensive undersøgelser af udvalgte 
studieelementer gennem telefoninterviews (Psykologi). Diskuteret stu-
denterrådets studiefrafaldsundersøgelse.

Udvalgsarbejde om to varianter af en masteruddannelse. Blev af fakul-
tetsrådet nedprioriteret (til fordel for punkt 8) på grund af en forventet 
stor ressourceanvendelse. 

Fortsat åben uddannelse for den juridiske bacheloruddannelse. Udvik-
ling af efteruddannelse i økonomi og statskundskab i form af kortere 
kurser. Besluttet at etablere masteruddannelse i psykologi. Forhandler 
videreuddannelse for psykologer.

Fortsat udvikling blandt andet vedrørende sproglig kompetence (manu-
skriptrevision) samt internet og oprettelse af hjemmesider.
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MÅL OG RESULTATANALYSE

DET TEOLOGISKE FAKULTET

TEO

Nøgletal studerendemio. kr.Nøgletal økonomi

604Studenterårsværk, ordinær udd.Udgifter fordelt på delformål:
70Kandidatproduktion20,6Ordinær uddannelse

156Studenteroptag, ordinær udd.2,0Åben Uddannelse
1.345Studenterbestand pr. 1. oktober0,2International studenterudveksling

Gennemsnitlig uddannelsesudgift22,8Uddannelse i alt

34.100pr.  studenterårsværk, kr.14,3Basisforskning
93Årselever, åben uddannelse3,8Tilskudsfinansieret forskning
19Antal udvekslingsstuderende1,8Forskeruddannelse

19,9Forskning i alt

42,7Udgifter i alt

Nøgletal forskeruddannelsenÅrsværkNøgletal personale

16Studenterårsværk, forskerudd.48Videnskabeligt personale (u. stip.)
7Godkendte ph.d.-afhandlinger7Deltidsansat videnskabeligt pers.

22Ph.d.-studerende pr. 1. oktober23Teknisk-administrativt personale
13Stipendie-ÅV, inkl. SU ph.d.-stip.78ÅV i alt

FORSKNING
Fakultetets langtidsplan for perioden 
1996-2005, der blev udviklet med henblik på at 
tegne fakultetets faglige profil og fastlægge en 
udviklingsstrategi for fakultetets forsknings-
mæssige opgaver, opregner for hvert af fakul-
tetets fire institutter satsningsområder. Disse 
afspejler både en prioritering af fakultetets 
eksisterende forskningsindsats med udpeg-
ning af områder, hvor indsatsen skal styrkes, 
samt optagelse af nye forskningsinitiativer. 
Nogle af satsningsområderne går på tværs af 
institutter med henblik på især at udnytte 
det særlige forskningsmæssige potentiale, der 
ligger i, at fakultetet dækker forskningsområ-
der inden for Teologi, Religionsvidenskab og 
Semitisk Filologi. 

Flere af fakultetets satsningsområder har 
vist sig at være udgangspunkter for nye og 
lovende projekter. Der er i årets løb udgivet en 
række betydelige værker.

Fakultetet har i tilknytning til udviklings-
kontrakten igangsat arbejdet med indsamling 
af materiale vedrørende 2000 til brug for en 
årbog indeholdende forskningsrapporter for 
året. Årbogen udkommer medio 2001.

På grund af forringede økonomiske forhold 
er arbejdet med en revision af langtidsplanen 

påbegyndt.
Forskningen søges internt koordineret gen-

nem samarbejde og netværksdannelser mel-
lem institutterne. Ligeledes har fakultetet 
været interesseret i at udnytte mulighederne 
for samarbejde med forskningsenheder ved 
andre fakulteter og universiteter. Fakultetets 
medarbejdere er således aktive i følgende ini-
tiativer: Center for Antikstudier, Forum Teolo-
gi-Litteratur, Center for Europæisk Kirkeret, 
Forum for Teologi og Psykologi, Center for 
Vikingetids- og Middelalderstudier, Forum 
Teologi-Naturvidenskab, Research Network 
on New Religions mv.

Med henblik på styrkelse af forskningen 
inden for området Teologi-Naturvidenskab 
har fakultetet i 2000 oprettet og besat et 
forskningsprofessorat.

Af væsentlig betydning for fakultetets og 
andre forskningsenheders forskning skal næv-
nes, at fakultetet driver landets største teo-
logiske og religionsvidenskabelige bibliotek 
samt Arkiv for Kirkesociologi- og Kirkeret og 
Løgstruparkivet.

Med ekstern finansiering fra Velux-fonden 
har fakultetet fået mulighed for i perioden 
2000-2002 at gennemføre en udbygning af 
Løgstruparkivet.

Tabel 21.
Nøgletal 2000
Formålsfordelt forbrug, ikke-
formålsfordelt personalefor-
brug samt aktivitet og pro-
duktion for uddannelse og 
forskeruddannelse



44

Endvidere er fakultetet hjemsted for Center 
for Bioetik, der samarbejder med naturvi-
denskab og lægevidenskab og Center for 
Grundtvig-studier. 

Fakultetet har i 2000 vedtaget at oprette et 
Kompetencecenter for Multireligiøse Studier. 
Det tidligere Center for Nyreligiøse Studier 
indgår i det nye center.

FORSKERUDDANNELSE
Fakultetet fokuserer som hidtil på forskerud-
dannelsen med henblik på sikring af et til-
strækkeligt potentiale af yngre forskere, der 
kan medvirke til en løsning af fakultetets 
generationsskifteproblemer. Fakultetet har i 
alt 22 indskrevne ph.d.-studerende. Bevillings-
mæssigt har fakultetet 9 ph.d.-stipendier til 
rådighed, mens yderligere 3 stipendier er 
finansieret af eksterne midler. I 2000 er der i 
forhold til tidligere sket en kraftig stigning i 
antallet af konfererede ph.d.-grader.

Under ph.d.-forløbet lægger fakultetet vægt 
på, at der indgår længerevarende studieop-

hold (3-6 måneder) ved andre universiteter. 
Alle ph.d.-studerende ved fakultetet har et 
sådant ophold indeholdt i deres studiepro-
gram.

Fakultetets prioritering af forskeruddannel-
sen har bevirket, at man i 2000 har igangsat 
et arbejde med henblik på etablering af en for-
skerskole. Arbejdet indgår jvf. nedenfor også i 
fakultetets internationaliseringsbestræbelser.

Fakultetet har tidligere haft mulighed for 
at egenfinansiere yderligere ph.d.-stipendier, 
men har p.g.a. bevillingsmæssige forringelser 
ikke haft denne mulighed i 2000. Ligeledes 
har fakultetet tidligere haft mulighed for – 
som en fortsættelse på forskeruddannelsen 
– at give lovende unge forskere en form 
for post.doc.-ansættelse i indslusningsstillin-
ger som adjunkt, forskningsassistent mv. Disse 
muligheder har af samme årsag heller ikke 
kunnet realiseres i 2000.

UNDERVISNING          
Fakultetet har i 2000 måttet konstatere et kraf-
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Figur 18.
Udgifter efter formål, 
2000-niveau
* Stipendier til forskerud- 
dannelse er før 2000 henført 
til formålet forskeruddannel-
se, mens stipendierne fra 
2000 henføres til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinan-
sieret forskning - alt efter 
stipendiets finansieringskil-
de. Derfor skal forskerud-
dannelse, tilskudsfinansieret 
forskning og basisforskning 
betragtes under ét i sammen-
ligninger overtid.

Figur 19.
Seneste 4 års udvikling i 
udgifter til uddannelse og 
forskning i faste priser, STÅ 
og kandidater, 1997=100
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tigt fald i optagelsen af nye studerende på teo-
logi-studiet. Optagelsen på fakultetets øvrige 
studier – religionsvidenskab og semitisk filo-
logi – har været uændret. Fakultetet forventer 
dog i de kommende år en stabilisering på det 
nuværende niveau. Man har konstateret, at en 
del velkvalificerede studerende ikke har kun-
net optages på studiet på grund af optagelses-
kravet om tysk på C-niveau. Fakultetet har 
derfor ansøgt om og fået godkendt, at dette 
krav opgives med virkning for optagelsen i 
2001.

Med baggrund i den evaluering, der forelå 
i 1999 vedrørende den teologiske uddannelse, 
har Det Teologiske Studienævn i det forløbne 
år arbejdet med den nugældende studieord-
ning med henblik på en mere hensigtsmæssig 
udnyttelse af ordningen for derigennem at 
styrke undervisningen og mindske frafaldet. 
Et særligt udvalg under ledelse af studielede-
ren har målrettet arbejdet for at opnå en række 
forbedringer på de punkter, der har vist sig at 
volde vanskeligheder for mange studerende. 
Foreløbig har dette arbejde resulteret i gen-
nemførelsen af forskellige former for forsøg 
med undervisningen, der også omfatter udar-
bejdelse af skriftlige hjemmeopgaver, seminar-
opgaver og lignende. 

Fakultetet har på teologistudiet – ligeledes 
efter evalueringsrapportens anbefalinger – for-
øget pensumrammerne, øget kravene til spe-
cialeomfang og afskaffet muligheden for at 
afvikle specialet som delt speciale.

Herudover har man ved fakultetet drøftet 
mere vidtrækkende reformer af teologistudiet. 
Dette arbejde har været en inspiration for Stu-
dienævnets overvejelser men har endnu ikke 
affødt omfattende ændringsforslag. Diskussio-
nen herom foregår fortsat, men den nødven-
dige konsensus, navnlig med søsterfakultetet i 
København, er endnu ikke opnået.

ÅBEN UDDANNELSE
Fakultetet har i 2000 fortsat udbudt grundud-
dannelsen på Teologi samt sidefagsuddan-
nelsen og grundfagsuddannelsen under 
bacheloruddannelsen på Religionsvidenskab. 
Det regionale samarbejde i det sønderjydske 
område med undervisning på Askov Højskole 
er fortsat. Sideløbende har der været foretaget 
fagspecifikke udbud, der blandt andet har 
været rettet mod efteruddannelse på det kirke-
lige område.

Fakultetet har igangsat arbejdet med etab-
lering af 2 masteruddannelser – en internatio-
nal uddannelse som master i “Ethics” og en 
masteruddannelse i Multireligiøse Studier.

Fakultetet har i 2000 løbende vurderet den 
åbne uddannelse og har i slutningen af året 
gennemført en ændret organisering af arbejdet 

med henblik på i højere grad at målrette de 
udbudte uddannelser mod potentielle stude-
rendes behov herunder også inddrage hensy-
net til de ønsker, der findes blandt de kirkelige 
organisationer og institutioner.  

Det er fakultetets hensigt fortsat at øge 
aktivteten under åben uddannelse – herunder 
gerne gennem regionale initiativer – under 
forudsætning af fornøden efterspørgsel og til-
fredsstillende bevillingsmæssige rammer.

INTERNATIONALISERING
Fakultetets videnskabelige medarbejdere ved-
ligeholder en lang række personlige, 
videnskabelige kontakter og benytter forsk-
ningssemestre til ophold i udlandet. Der delta-
ges i samarbejde om konkrete internationale 
projekter, redaktion af internationale tids-
skrifter og ledelsen af internationale, faglige 
sammenslutninger.

I 2000 har fakultetet som nævnt undersøgt 
mulighederne for etablering af en internati-
onal masteruddannelse i “Ethics”. Der blev 
optaget forhandlinger med University of Chi-
cago om udvekslingsaftale for lærere og 
studerende, og der har i forbindelse med 
forskeruddannelsen været kontakter til euro-
pæiske universiteter med en uddannelsessam-
mensætning (teologi og religionsvidenskab) 
svarende til fakultetets. 

I 2000 har fakultetet haft besøg af 11 uden-
landske gæsteforelæsere.

På studentersiden samler fakultetets akti-
viteter sig om udveksling inden for de 
eksisterende aftaler – kulturaftaler og fakul-
tetsstipendier – samt de formaliserede 
rammeprogrammer – NORDPLUS og 
ERASMUS/SOCRATES.

FYSISKE RAMMER
I 2000 har fakultetet i flere etaper taget nye 
lokaler i det tidligere Ortopædisk Hospital i 
brug. På alle måder er der herved skabt de 
bedste fysiske rammer for fakultetets virke. 
Flytningen har medført, at fakultetets institut-
ter nu hver for sig er samlede med mulighed 
for bedre arbejdsmiljøer. Der er stærkt forbed-
rede undervisningslokaler blandt andet i den 
nye auditoriebygning med moderne udstyr på 
IKT-området, og der er etableret et velindrettet 
bibliotek med et større antal læsepladser til de 
studerende. Ligeledes har det været muligt at 
etablere IT-laboratorium og andre IT-faciliteter 
for de studerende. Fakultetet forventer at ram-
merne giver mulighed for en positiv udvik-
ling, men har dog også måttet konstatere, at 
flytningen har givet betydelige følgeomkost-
ninger, der har indvirket negativt på fakulte-
tets økonomiske råderum i 2000. 
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MÅL OG RESULTATANALYSE

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

Tabel 22.
Nøgletal 2000
Formålsfordelt forbrug,
ikke-formålsfordelt
personaleforbrug samt
aktivitet og produktion for
uddannelse og forsker-
uddannelse

MÅLSÆTNINGER
På trods af en udbredt erkendelse af naturvi-
denskabens og teknikkens helt afgørende rolle 
for velfærdssamfundenes opståen er der lille 
forståelse for, at disse samfunds opretholdelse 
og videre udvikling fortsat er afhængig af 
naturvidenskab og teknik. I overensstemmelse 
hermed ses, at naturvidenskab og teknik ikke 
får sin andel af uddannelsesvæksten; der er 
snarere tale om en svækkelse i folkeskole og 
ungdomsuddannelser samt kulturelt. Fakulte-
tet har derfor i relation til udviklingskontrak-
ten opstillet en række målsætninger for sit 
virke:
1) Fakultetet vil søge naturfagsundervisnin-

gen forbedret i hele skolesystemet samt 
arbejde for at stimulere bred interesse for 
naturvidenskab.

2) Fakultetet vil arbejde for en fornyelse af sin 
egen medarbejderstab.

3) Fakultetet vil styrke anvendelsesinspireret 
naturvidenskab både forsknings- og 
uddannelsesmæssigt.

4) Fakultetet vil støtte interdisciplinære aktivi-
teter i overensstemmelse med regeringens 
støtteprogram.

5) Fakultetet vil iværksætte nye samt udbygge 
en række eksisterende uddannelsesaktivite-
ter for dermed at leve op til samfundets 
krav om højtuddannede inden for en række 
nye fagområder.

6) Fakultetet vil arbejde for øget tilgang til 
studierne.

7)  Fakultetet vil iværksætte de nødvendige 
strukturelle forandringer i sin egen organi-
sation.

UDDANNELSE
Fakultetet udbyder uddannelser til bachelor-, 
kandidat- og ph.d.-niveau inden for en 
lang række fag og fagkombinationer, nemlig 
matematik (herunder statistik og operations-
analyse), datalogi, fysik, astronomi, kemi, 
molekylær biologi, biologi, geologi og viden-
skabshistorie. Uddannelserne, der alle er 
forskningsbaserede, er forankret i 8 institutter. 
Der udbydes desuden en bacheloruddannelse 
i idræt, forankret i Center for Idræt.

Uddannelserne sigter, alt afhængig af slut-
niveau, mod efterfølgende beskæftigelse i det 
danske eller udenlandske erhvervsliv, på sko-
ler (gymnasieskoler, ingeniørhøjskoler og i 

NAT

Nøgletal studerendemio. kr.Nøgletal økonomi

1.876Studenterårsværk, ordinær udd.Udgifter fordelt på delformål:
341Kandidatproduktion110,8Ordinær uddannelse
593Studenteroptag, ordinær udd.1,7Åben Uddannelse

3.260Studenterbestand pr. 1. oktober1,4International studenterudveksling
Gennemsnitlig uddannelsesudgift1,5Kursusundervisning

59.100pr.  studenterårsværk, kr.115,4Uddannelse i alt

58Årselever, åben uddannelse159,3Basisforskning
186Antal udvekslingsstuderendeTilskudsfinansieret forskning

20,7Forskeruddannelse
332,6Forskning i alt

448,0Udgifter i alt

Nøgletal forskeruddannelsenÅrsværkNøgletal personale

205Studenterårsværk, forskerudd.405Videnskabeligt personale (u. stip.)
72Godkendte ph.d.-afhandlinger49Deltidsansat videnskabeligt pers.

261Ph.d.-studerende pr. 1. oktober387Teknisk-administrativt personale
179Stipendie-ÅV, inkl. SU ph.d.-stip.841ÅV i alt

152,6
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folkeskolen), på danske og udenlandske uni-
versiteter og forskningsinstitutioner, samt i 
den offentlige administration.

Ad 1. Fakultetet vil søge naturfagsundervisnin-
gen forbedret i hele skolesystemet samt arbejde 
for at stimulere bred interesse for naturviden-
skab.
Fakultetet påregner at indgå en samarbejds-
aftale med Århus Kommune om efteruddan-
nelse af folkeskolelærere som led i en planlagt 
reform af faget natur og teknik i kommunen.

Med henblik på at udbrede kendskabet 
til og stimulere interessen for naturvidenskab 
deltager fakultetet i driften af Steno Museet 
i Universitetsparken og Orion Planetarium i 
Jels. Formålet hermed er bl.a. at formidle 
kendskab til naturvidenskabelige tænkemåder, 
metoder og forskningsresultater.

Universitetet planlægger en flytning af 
Institut for Videnskabshistorie og Center for 
Naturfagenes Didaktik til området omkring 

Steno Museet som led i skabelsen af et center 
for uddannelse i naturvidenskab.

Fakultetet udgiver tidsskriftet Aktuel Natur-
videnskab, der behandler aktuelle naturvi-
denskabelige emner. Det har skoler og 
uddannelsesinstitutioner i Danmark som mål-
gruppe og udkommer fire gange om året. 
Redaktionskomiteen har medlemmer fra for-
skellige uddannelsesinstitutioner i Danmark. 
Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd 
støtter udgivelsen økonomisk. Desuden udgi-
ver fakultetet Geologisk Nyt.

I samarbejde med Århus Kommune delta-
ges i Steno Museets udvidelse med en udstil-
lings- og aktivitetsdel. Igennem sit Center for 
Naturfagenes Didaktik arbejder fakultetet på 
at samle og udbygge den eksisterende eksper-
tise inden for naturfagenes didaktik. Centret 
skal arbejde med at forbedre undervisningen 
i naturvidenskab på alle niveauer samt styrke 
den offentlige forståelse af og for naturvi-
denskab. I 2000 har centret iværksat dels 
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Udgifter efter formål, 
2000-niveau
* Stipendier til forskerud- 
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forskning i faste priser, STÅ 
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et pilotprojekt i kognitiv udvikling gennem 
fysikundervisningen i gymnasieskolen og dels 
en kortlægning af pædagogiske problemer i 
gymnasiets fysikundervisning.

Ad 4. Fakultetet vil støtte interdisciplinære akti-
viteter, i overensstemmelse med regeringens 
støtteprogram.
Fakultetet samarbejder med Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet inden for fagområderne 
bioteknologi og bioinformatik (i det væsent-
lige finansieret af Aarhus Universitets Forsk-
ningsfond). Initiativerne vil bidrage både til 
forskning og uddannelse.

Fakultetet samarbejder med Det Samfunds-
videnskabelige Fakultet om matematik-økono-
mi-uddannelsen og om kursus i miljølære.

Fakultetet samarbejder med det Humanisti-
ske Fakultet om multimedieuddannelsen.

Fakultetet har indgået en samarbejdsaftale 
med Ingeniørhøjskolen i Århus om etablering 
af et Center for Tekniske Uddannelser.

Ad 5. Fakultetet vil iværksætte nye samt udbyg-
ge en række eksisterende uddannelses-aktivite-
ter for dermed at leve op til samfundets krav 
om højtuddannede inden for en række nye 
fagområder.
I 2000 er der ansøgt og bevilget udviklings-
midler til en masteruddannelse i kryptologi.

Fakultetet har allerede taget en række 
andre initiativer for at forny og modernisere 
sine uddannelser. Blandt disse nævnes: 
1) Lærerbacheloruddannelsen er foreslået for-

nyet med henblik på at styrke tilgangen.
2) Gymnasielæreruddannelsen inkl. pædago-

gikum, som er godkendt i ministeriet, men 
som stadig afventer en endelig afklaring 
af finansieringsforholdene omkring studie-
støtten til de studerende.

3) IT-Vest uddannelserne.
4) Master of Marine Science (finansieret af 

Danida, se afsnittet om internationalise-
ring).

5) Bachelor- og kandidatuddannelser i Viden-
skabs- og idehistorie er foreslået men ikke 
godkendt.

Ad 6. Fakultetet vil arbejde for øget tilgang til 
studierne.
Fakultetet spiller aktivt med i arrangementer 
rettet mod de omgivende skolesystemer. I 
2000 arrangeredes som led i Dansk Naturvi-
denskabsfestival Natur i Teltet for folkeskole-
klasser i Århus opland. Arrangementet blev 
besøgt af i alt 100 skoleklasser på klassetrin-
nene 3.-6. klasse. Arrangementet har tidligere 
været afholdt i 1998 og 1999, men i 2000 blev 
der indledt et samarbejde med Aarhus tekni-
ske Skole og Ingeniørhøjskolen i Århus om 

arrangementet.
I 2000 er der iværksat en besøgsservice, 

bestående af et korps med 2 ph.d.-studerende 
fra hvert institut, som tilbyder foredrag mv. 
for primært gymnasieklasser.

Der arrangeres endvidere besøgsordninger 
for gymnasieskoler på de enkelte institutter.

Fakultetet har støttet afholdelsen af en 
sommerskole  for folkeskoleelever på 8.-10. 
klassetrin arrangeret af Ungdommens Natur-
videnskabelige Forening.

FORSKERUDDANNELSE
Fakultetet disponerer over bevilling til 78 
ordinære ph.d.-stipendieårsværk (i 2000 bevil-
lingsmæssigt reduceret til 77) og har derud-
over bevilget 18 årsværk finansieret af de 
ordinære basisforskningsmidler. Hertil kom (i 
2000) 83 stipendieårsværk fra eksterne kilder, 
fortrinsvis forskningsrådenes rammebevillin-
ger, grundforskningscentrene og en række 
sektorforskningsinstitutioner i Danmark.

Danmarks Grundforskningsfond finansie-
rer BRICS Forskerskole, som uddanner unge 
forskere i faget datalogi. Forskerskolen rekrut-
terer studerende på det internationale marked, 
og der tilbydes fuld finansiering af studieaf-
gifter og stipendium i overensstemmelse med 
de danske regler. Optagelse på forskerskolen 
følger fakultetets regler.

Fakultetet har siden 1993, da den nugæl-
dende bekendtgørelse om ph.d.-graden blev 
udsendt, satset kraftigt på etableringen og 
udbygningen af forskeruddannelsen. Et mål 
har været at skabe en så stor uddannelses-
volumen, at der kunne udvikle sig et egentligt 
forskeruddannelsesmiljø ved fakultetet. Ved 
årets udgang var der indskrevet 250 ph.d.-
studerende ved fakultetet (inkl. 33 studerende 
ved BRICS Forskerskole). En fjerdedel af 
fakultetets ph.d.-studerende er kvinder. Der 
blev i 2000 optaget 59 studerende på forsker-
uddannelsen (heraf fem på BRICS Forskersko-
le), og der er konfereret 72 ph.d.-grader.

Fakultetet har dokumenteret, at den sam-
lede, gennemsnitlige uddannelsestid på 4+4 
ordningen, hvor ph.d.-studerende optages før 
kandidateksamen, er mindre end på 5+3 ord-
ningen: middelstudietiden på 4+4 ordningen 
er 8 år (fra indskrivning på universitetet til 
aflevering af ph.d.-afhandling), medens den 
på den klassiske 5+3 ordning er 9 år. I eva-
lueringen af forskeruddannelsen, iværksat af 
Danmarks Forskningsråd i 1999-2000, fremhæ-
ves de gode erfaringer med 4+4 ordningen.

FORSKNING
Fakultetets satsninger inden for forskning 
understøttes dels af ordinære finanslovsbe-
villinger til basisforskning dels af eksterne 
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fondsmidler. Mange af forskningsaktiviteterne 
styres gennem centerkonstruktioner, og de 
nedennævnte centre, der er evalueret og finan-
sieret af Danmarks Grundforskningsfond, af 
forskningsrådene, af EU-midler og af en ræk-
ke private fonde, repræsenterer styrkepostio-
ner i fakultetets forskningsprofil.

Det Naturvidenskabelige Fakultet har fort-
sat værtskabet for i alt 4 grundforsknings-
centre (Aarhus Center for Advanced Physics, 
Basic Research in Computer Science, Center 
for Metalkatalyserede Reaktioner, Center for 
Matematisk Fysik og Stokastik) og deltager i 
yderligere 3 (Center for Atomic-Scale Materi-
als Physics, Theoretical Astrophysics Center, 
Center for Menneske-Maskine Interaktion).

Det Naturvidenskabelige Fakultet er fortsat 
vært for (eller part i) en række centre finan-
sieret af forskningsrådene og fakultetet, bl.a. 
Dansk Center for Molekylær Gerontologi, 
Center for Molekylær Biologi og Bioteknologi 
(fælles med Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet), Instrumentcenter for faststof NMR 
spektroskopi, Center for Molekyldynamik og 
Laserkemi samt Center for Respirationsfysio-
logisk Adaption.

Instrumentcenter for Biologisk Faststof 
NMR Spektroskopi har i 2000 modtaget de 
første bevillinger fra Forskningsstyrelsen. Cen-
tret tænkes samdrevet med Instrumentcenter 
for faststof NMR spektroskopi.

Fakultetet har deltaget i Center for Indu-
striel Materialefysik og Tribologi (i samarbejde 
med Erhvervsministeriet) samt i Thomas B. 
Thriges Center for Kvante Informatik.

ISA – Institute for Storage Ring Facilities in 
Aarhus – er i 2000 videreført med reduceret 
personale finansieret af ordinære midler 
fra Det Naturvidenskabelige Fakultet efter 
ophør af bevilling fra Forskningsministeriet. 
ISA får herefter ingen egentlig driftsbevilling 
fra fakultetet, men skaffer midler gennem 
samarbejdskontrakter.

Center for Bioetik fortsætter i reduceret 
udgave gennem fælles sponsorering fra Det 
Sundhedsvidenskablige Fakultet, Det Natur-
videnskabelige Fakultet og Det Teologiske 
Fakultet.

INTERNATIONALISERING
Fakultetet støtter gennem rejsestipendier til 
sine studerende meritgivende studieophold 
ved udenlandske universiteter. I 2000 har 45 
studerende været på sådanne ophold ved 
europæiske og nordamerikanske universiteter. 
Fakultetet har i samme tidsrum modtaget et 
tilsvarende antal studerende til studier inden 
for alle sine fagområder.

Fakultetet udbyder fortsat undervisning 

internationalt:
• I samarbejde med Danida udbydes en 

2-årig masteruddannelse i marin økologi. 
Uddannelsen er rettet mod studerende fra 
asiatiske lande. Der var i 2000 indskrevet 
16 studerende på uddannelsen. Initiativet 
fortsætter i de kommende år.

• En international masteruddannelse i miljø-
lære er under udvikling. Udviklingsarbej-
det er finansieret af Danida og involverer 
også universitetet i Can Tho, Vietnam.

• Der er udviklet en international version 
af det 1⁄2-årige tværfaglige kursus i miljø-
lære. Kurset retter sig mod såvel udenland-
ske som danske studerende. Kurset, der er 
engelsksproget, er udbudt for første gang i 
foråret 2000.

PERSONALE

Ad 2. Fakultetet vil arbejde for en fornyelse af 
sin egen medarbejderstab.
Det Naturvidenskabelige Fakultet har i 2000 
ansat 4 nye professorer i fagområderne (1) Bio-
organisk og kombinatorisk kemi (finansieret 
af Lundbeckfonden), (2) Fysisk kemi, (3) Teo-
retisk kemi samt (4) Teoretisk atomfysik og 
kvanteoptik.

Et antal (ca. 10) yngre forskere, som 
ønskes fastholdt på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, har fået tildelt flerårige stipendier 
(Steno-stipendier, Rømer-stipendier m.fl.) af 
Forskningsstyrelsen. Derved er de blevet fast 
knyttet til fakultetets videnskabelige stab uden 
at belaste det ordinære budget.

50 – svarende til ca. 20 pct. – af fakultetets 
faste videnskabelige medarbejdere vil nå 67 
års alderen inden eller i 2007.

Universitetet har efter indstilling fra fakul-
tetet, indført en generel afgangsalder på 67 år 
for alle fakultetets overenskomstansatte.

FYSISKE RAMMER
Fakultetets oprustning inden for fagområder-
ne informationsteknologi og molekylær bio-
logi skaber et pres på de fysiske rammer for 
Datalogisk Institut og Institut for Molekylær 
og Strukturel Biologi.

En del af Institut for Molekylær og Struktu-
rel Biologi blev allerede i 1997 flyttet til nyind-
rettede lejemål i Forskerparken.

En del af Datalogisk Institut er i 2000 
flyttet til nyindrettede lejemål i IT-parken på 
Katrinebjerg. Hele instituttet vil efter planen 
være placeret dér inden for en kortere årræk-
ke. Multimedie- og IT-Vest-uddannelserne, der 
bæres af Det Naturvidenskabelige Fakultet og 
Det Humanistiske Fakultet, er henlagt til disse 
bygninger.



50 Det Naturvidenskabelige Fakultet

ANDRE TILTAG

Ad 7. Fakultetet vil iværksætte de nødvendige 
strukturelle forandringer i sin egen organisa-
tion.
Fakultetet nedsatte i 2000 et strategiudvalg, 
som fremlagde en række muligheder for 
en ny organisatorisk struktur på fakultetet. 
Udvalget er opløst og erstattet af et per-
manent forskningsudvalg, som skal rådgive 
dekan og fakultetsråd om “fremtiden”, beho-
vet for ændringer i fakultetets institutstruktur 
mm. Udvalget, som har repræsentanter for 
hvert institut, er udpeget af dekanen.

SÆRLIG NAT-RAPPORTERING I FORLÆNGEL-
SE AF FORSKNINGSMINISTERIETS NAT-ANA-
LYSE 1999
Det Naturvidenskabelige Fakultet iværksatte i 
1999 en række tiltag med det formål at bremse 
den negative udvikling i økonomien. Tiltage-
ne, der resumeres herunder, er forlænget ind 
i år 2000.

• En nedbringelse af fakultetets egenfinan-
siering af forskeruddannelsen

 Antallet af ordinært finansierede ph.d.-års-
værk er faldet markant: fra 131 i 1999 til 
95 i 2000. Antallet af eksternt finansierede 
ph.d.-årsværk steg i samme tidsrum fra 57 
til 83. Fakultetets ordinære egetbidrag til 
ph.d.-uddannelse er faldet tilsvarende: 14,7 
mio. (1999) og 9,0 mio. (2000) kr.

  Fakultetet disponerer principielt over 78 
ordinære ph.d.-stipendieårsværk, men dis-
se blev af ressortministeriet i 2000 bevil-
lingsmæssigt reduceret til 77.

  Der blev i 2000 optaget 59 ph.d.-stude-
rende mod 67 i 1999.

  Det samlede antal af konfererede ph.d.-
grader steg fra 57 i 1999 til 72 i 2000.

• Et opbremsning i ordinært finansierede 
nyansættelser af både VIP og TAP

 Fakultetet har reduceret antallet af ordinæ-
re VIP-årsværk fra 269 (1999) til 263 (2000), 
ligesom antallet af deltids-VIP blev skåret 
ned. Antallet af ordinære TAP-årsværk er i 
samme periode øget fra 305 til 312; forøgel-
sen er her sket inden for AC–TAP-området:  
42 årsværk i 2000 mod 32 årsværk i 1999.

• Forskningsvogtning – herunder senior- og 
fratrædelsesordninger

 Institutlederne har ført personalesamtaler 
med det videnskabelige personale, analyse-
ret institutternes aktiviteter og rapporteret 
herom til dekanen.

  Der er i 2000 indgået 16 aftaler om frivil-
lig fratræden, fordelt med 7 på VIP- og 9 på 
TAP-området. 

• Stram økonomistyring – reduktion af 
institutternes stambevillinger

 Fakultetets bevillingspolitik er uændret 
stram. I 1999 var institutternes stambevil-
linger til drift 32,2 mio. kr., medens de i 
2000 var 27,4 mio. kr.

• 67-års fratrædelsesalder for alle overens-
komstansatte ved fakultetet

 Ordningen er blevet indført med virkning 
fra 1. april 2001.

• Nedbringelse af gælden
 Fakultetet har i år 2000 afdraget 5 mio. kr. 

af sin gæld til universitetet i overensstem-
melse med aftalen mellem universitetet og 
fakultetet. I 2001 nedbringes gælden i hen-
hold til budgettet med yderligere 10 mio. 
kr.

På uddannelsesområdet er der iværksat føl-
gende tiltag:
• Styrket erhvervsvejledning
 Det Naturvidenskabelige Fakultet støtter 

driften af “Erhvervskontakt Naturviden-
skab”, som arrangerer (velbesøgte) fore-
drag med virksomheder, der ansætter 
naturvidenskabeligt uddannede.

  Der er p.t. ansat 3 ældre studerende som 
faglige vejledere på projektet – i alt ca. 1.000 
timer pr. år.

• Øget fokus på studiegennemførelse
 Studienævnene  har øget fokus på stu-

diegennemførelsen, hvilket har medført 
adfærdsændringer – studiegennemførelsen 
er nu omkring 60 pct. (opgjort som for-
løbsanalyser). I NAT-rapporten blev der 
anvendt gennemførelsesprocenter baseret 
på tværsnitsanalyser fra 1994 – hvilket efter 
fakultetets opfattelse gav misvisende gen-
nemførelsesprocenter på omkring 40-50 pct.

  Fakultetet har i oktober 2000 udgivet 
Undersøgelse af frafald ved Det Naturvi-
denskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 
som er en kvalitativ interview-undersøgel-
se blandt de frafaldne fra årgang 1997 og 
98.

• Øget information om naturvidenskab
 Der er iværksat en naturvidenskabelig 

besøgsservice over for gymnasieskolerne, 
hvorefter der kan rekvireres foredrag om 
aktuelle naturvidenskabelige emner på sko-
lerne af fakultetets ph.d.-studerende og 
lærere.

  Det nyoprettede Center for Naturfage-
nes Didaktik har iværksat et pilotprojekt i 
kognitiv udvikling gennem fysikundervis-
ningen i gymnasieskolen; et andet projekt 
omfatter en kortlægning af pædagogiske 
problemer i gymnasiets fysikundervisning.
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 Fakultetet arrangerer hvert år en række 
populærvidenskabelige foredrag på samle-
bånd, Natur i Teltet, med Århus-områdets 
folkeskoleelever som den primære mål-
gruppe. Der har i år 2000 været 100 sko-
leklasser på besøg i teltet, som har været 
placeret i Århus midtby. Hvert andet år 
indgår arrangementet i den landsdækken-
de Naturvidenskabsfestival. I 2000 er der 
indledt et tværinstitutionelt arrangørsamar-
bejde omfattende blandt andre Ingeniørhøj-
skolen i Århus og Århus tekniske Skole.

200220012000199919981997Økonomi, mio kr., årets priser
Underkonto 10

277,2283,4293,9291,8301,4267,0Udgifter
286,3292,8301,8281,9280,5256,7Indtægter*)

9,19,47,9-9,9-20,9-10,3Resultat
-40,6-49,7-59,1-67,0-57,1-36,2Akkumuleret resultat

95,891,693,994,2*) heraf taxameterindtægter, ordinær udd.
Underkonto 90/95/97

187,8183,5176,6202,5Udgifter
187,9184,5168,8180,1Indtægter

0,11,0-7,8-22,4Resultat
28,628,527,635,3Akkumuleret resultat

-26,4Teknisk korr. vedr. periodisering af gamle saldi
2,2Akkumuleret resultat (kun RK90)

200220012000199919981997Personale, årsværk
232240263269255252VIP**

47566973DVIP
95131128101Ph.d.-stipendier, alle typer**

268268312305311299TAP

500508717761763725Underkonto 10 i alt
142139146144VIP**

2112DVIP
83574741Ph.d.-stipendier, alle typer**
75898778TAP

302286281265Underkonto 90/95/97 i alt
200220012000199919981997Studerende

1.8561.8711.8761.8251.8361.819Studenterårsværk, ordinær uddannelse
610610593552591552Studenteroptag

341323319302Kandidatproduktion

 Fakultetet sponsorerer udgivelsen af et 
naturvidenskabeligt tidsskrift, Aktuel Natur-
videnskab, der behandler aktuelle emner på 
en let tilgængelig måde. Desuden udgives 
tidsskriftet Geologisk Nyt.  
 

Tabel 23.
Afrapportering vedrørende 
Det Naturvidenskabelige 
Fakultet 2000
** Lønnede ph.d.-stipendier 
og kandidatstipendier indgår 
ikke som VIP-ÅV i tabellen 
for 2000, men sammen med 
SU ph.d.-stipendier for at 
bevare kontinuiteten i tidsse-
rierne.
*** fra 2000 er periodisering 
af indtægter på underkonto 
95/97 omlagt - jf. bilag 3
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MÅL OG RESULTATANALYSE

UNIVERSITETETS FÆLLESOMRÅDE

Fællesområdet består af den centrale admi-
nistration, fakultetssekretariaterne, vedligehol-
delse og drift af bygninger og arealer, andre 
støttefunktioner og diverse tværgående opga-
ver, f.eks. støtte til kantinedrift og til de 
studerendes organisationer, generel informa-
tionsvirksomhed og internationalt samarbejde.

Det er universitetets mål, at fællesområdet 
og især de administrative funktioner skal dri-
ves så billigt som muligt, uden at det går 
ud over kvaliteten af ydelserne. Universitetets 
administrationsprocent for generel ledelse og 
administration ligger fortsat på lidt over 3 pct.

Edb bruges til stort set alle administrative 
funktioner, idet det er en forudsætning for 
at kunne leve op til stadig øgede krav om 
information, rapportering og dokumentation 
og for at kunne administrere de komplicerede 
regelsæt, der fastsættes af overordnede myn-
digheder. Universitetet lægger vægt på selv at 
udvikle og drive fagsystemer til økonomi-
forvaltning og studieforvaltning mv., således 
at der er mulighed for fleksible tilpasninger 
af systemerne til nye eller ændrede admini-
strative opgaver og tilpasninger til universite-
tets administrative struktur. Decentralisering 
af administrative opgaver understøttet af edb-

faciliteter og personaleuddannelse er et mål, 
der søges opfyldt på de områder og i det 
tempo, der er hensigtsmæssigt set ud fra en 
samlet vurdering. I 2000 er størstedelen af de 
administrative edb-systemer omlagt fra tegn-
baseret til grafisk brugergrænseflade og alle 
“kundevendte” systemer er omlagt. Universi-
tetet planlægger derfor, at anvendelse af gra-
fisk brugergrænseflade vil blive den eneste 
mulige adgang for brugerne til universitetets 
administrative edb-systemer fra foråret 2001.

Der vil i 2001 blive taget hul på selvbetje-
ning for studerende via WWW af visse funk-
tioner på det studieadministrative område. I 
første fase er opslags- og eksamensudskrifts-
funktioner blevet lagt ud til studenterselvbe-
tjening i januar 2001. Der er i 2000 blevet 
opsat 2 selvbetjeningsterminaler på universi-
tetets SU-kontor, hvor de studerende blandt 
andet kan trække SU-skemaer, bestille eksa-
mensudskrifter m.v. Udskiftningen af studie-
kort er også påbegyndt i 2000. Planen er, 
at der skal ske en gradvis udskiftning af 
de studerendes traditionelle papir-immatriku-
lationskort. Disse erstattes af plastickort med 
stregkode og magnetstribe, der giver mulig-
hed for at anvende kortet som blandt andet 
låner- og nøglekort på universitetet. I første 
omgang er omlægningen påbegyndt i 2000 på 
Det Teologiske Fakultet og for de nyindskrev-
ne studerende på medicin-vinterstart. I forbin-
delse med ny- og ombygning udskiftes låse 
i universitetets bygninger til computerstyrede 
låsesystemer.

Universitetets regelsamling og andre admi-
nistrative regler mv. er nu tilgængelig via 
WWW og opdateres udelukkende ad den vej. 
Universitetets hjemmeside er i slutningen af 
2000 omlagt, så det bliver hurtigere for de for-
skellige typer af brugere at finde frem til den 
relevante information.

Som følge af det moratorium, som de 
overordnede myndigheder med begrundelse 
i SEA-ordningen de facto indførte i 2000 for 

Fælles formål

mio. kr.Nøgletal økonomi

Udgifter fordelt på delformål:
93,2Bygningsdrift
55,1Generel ledelse og administration
16,1Øvrige

164,4Fælles formål i alt

55,5Lejemål og ejendomsskatter
0,0Prioritetsydelser

40,5Vedligehold og mindre byggearb.
96,0Kapitalformål i alt

260,4Udgifter i alt

ÅrsværkNøgletal personale fællesomr.

1Videnskabeligt personale (u. stip.)
2Deltidsansat videnskabeligt pers.

382Teknisk-administrativt personale
385ÅV i alt

Tabel 24.
Formålsfordelt forbrug til 
fælles formål samt fællesom-
rådets personaleforbrug. For-
bruget til andre faglige for-
mål end uddannelse og forsk-
ning fremgår af bilag 4, tabel 
44, side 68

Universitetets fællesområde
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den gradvise realisering af universitetets fysi-
ske planlægning, har der i 2000 kun været 
en beskeden tilvækst i det areal, universitetet 
råder over, og huslejeudgifterne er kun steget 
lidt efter den markante stigning fra 1998 til 
1999. Bygningsdriftsudgifterne er dog steget i 
forhold til 1999 som følge af helårsvirkningen 
af driften af de ibrugtagne bygninger fra 1999. 

Udgifter til vedligehold og mindre bygge-
arbejder er stort set at samme størrelsesorden 
som i 1999. Der er blandt andet brugt midler 
til fortsat indretning af universitetets del af 
IT-parken på Katrinebjerg, til følgearbejder 

efter ibrugtagningen af Fødselsanstalten samt 
til forbedring af bygningsforhold på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Af andre 
renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på 
bygninger og tekniske anlæg i 2000 skal næv-
nes sidste etape af renovering af elevatorer 
(0,5 mio. kr.) til opfyldelse af Arbejdstilsynets 
krav, opfyldelse af brandkrav (0,5 mio. kr.) og 
ændringer af køleanlæg (0,7 mio. kr.).  Des-
uden er der anvendt 1,3 mio. kr. til energibe-
sparende foranstaltninger og 1,1 mio. kr. til 
fortsat udbygning af CTS-anlæg.
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Figur 22.
Udgifter på aggregerede fæl-
les formål, 1997-2000, 
mio. kr., 2000-niveau
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PÅTEGNING

Påtegning

Fremlæggelse
Aarhus Universitets virksomhedsregnskab for 
2000 er fremlagt i henhold til Akt 82 af 4/12 
1996.

For så vidt angår det ordinære årsregnskab 
sker fremlæggelsen med henvisning til Finans-
ministeriets gældende regnskabsbekendtgørel-
se.

For øvrige oplysninger erklæres, at disse er 
dækkende, og at dokumentationen er til stede.

Århus, den 8. april 2001

Henning Lehmann
Rektor

Stig Møller
Universitetsdirektør

Kirsten Skjødt
Kontorchef

Påtegning
Undervisningsministeriets påtegning af virk-
somhedsregnskabet for 2000 sker i overens-
stemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

København, den 9. april 2001

Rudolf Straarup
Kommitteret
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beholdningskonti. Videreførselsbeløbet består 
således af et mindre akkumuleret overskud på 
den ordinære virksomhed og et akkumuleret 
overskud på den indtægtsdækkede virksom-
hed.

BILAG 1     DRIFTSREGNSKAB     

Tabel 25.
Driftsregnskab 2000, mio. 
kr., årets priser

Tabel 26.
Bevillingsafregning for 
driftsbevilling 2000, mio. kr.

200120001999

Budget(B+TB)-(R)Budget (B+TB)Regnskab (R)Regnskab

1.720,700131,9841.691,6001.559,6161.723,755Indtægter1.00
692,4000,000679,500679,500662,400Nettoudgiftsbevilling1.10

1.028,300131,9841.012,100880,1161.061,355Driftsindtægter1.20

1.720,700-24,4631.691,6001.716,0631.713,939Udgifter2.00
1.036,4581.019,444Lønudgifter2.10

679,605694,495Øvrige driftsudgifter2.20

-----Overskud som bortfalder3.00

0,000-156,4470,000156,447-9,816Årets overskud4.00

Note til tabel 25
I tabel 25 ses det samlede driftsregnskab for 
Aarhus Universitet - sammenstillet med regn-
skabet for 1999 og med angivelse af budget 
for 2001. Der er tale om en nettoudgiftsop-
gørelse for henholdsvis regnskabskolonnen og 
for budgetkolonnen. Som det fremgår af regn-
skabskolonnen har indtægterne i 2000 været 
markant mindre end årets udgifter, svarende 
til at årets driftsregnskab udviser et under-
skud på 156,4 mio. kr. 

Forklaringen er omlægningen af bogføringen 
i 2000  for eksternt finansierede projekter på 
underkonto 95 og 97. For at kunne overføre 
uforbrugte midler fra tidligere år til behold-
ningskonti, er indtægtskontiene i 2000 blevet 
debiteret med disse uforbrugte midler (vide-
reførselsbeløbene ultimo 1999). Indtægterne i 
regnskabet udtrykker således årets faktiske 
indtægter fratrukket tidligere års uforbrugte 
indbetalinger svarende til 159,1 mio. kr.

NettoudgiftResultatopgørelse
679,5Bevilling (B+TB)1.00
835,9Regnskab2.00

-156,4Bevillingsafvigelse3.00
Korrektioner til bevillingsafvigelsen ud fra regnskabet4.00

0,0Ikke-fradragsberettiget købsmoms4.10
-156,4Årets overskud før dispositioner6.00

Akkumuleret overskud
202,1Akkumuleret overskud ultimo forrige år11.00

0,0Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo forrige år12.00
Andre korrektioner12.20

202,1Akkumuleret overskud primo indeværende år13.00
-156,4Årets overskud (jf. resultatopgørelsen pkt. 6.00)14.00

45,6Akkumuleret overskud ultimo indeværende år15.00
0,0Overskud som bortfalder18.00

45,6Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år19.00

Note til tabel 26
Af tabel 26 fremgår bevillingsafregningen for 
driftsbevillingen.

Det kraftige fald i videreførselsbeløbet skyl-
des den ændrede regnskabspraksis omkring 
indtægtsføringen for eksternt finansierede 
projekter på underkonto 95 og 97. De ufor-
brugte midler (finansielle beholdninger) ind-
går ikke i videreførselsbeløbet, men henstår på 

Bilag 1 – Driftsregnskab
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2000199919981997
202,1192,2188,6223,4Primosaldo1.10

-156,49,83,6-39,4Årets overskud til videreførsel1.20
4,6RF-korrektion1.30

45,6202,1192,2188,6Ultimosaldo2.00

2000199919981997
55,152,750,544,8Generel ledelse og generel administration, mio. kr.

3,3%3,2%3,2%3,0%Do. i procent af totaludgift

AndreUddan-Forsk-UK90UK91
fagligenelsening
formål

10,56,21,518,215,1Indtægter1.00
8,36,21,215,715,5Direkte omkostninger2.00

2,6-0,4Driftsoverskud før ind. omk.3.00
3,90,2Indirekte omkostninger4.00

-1,3-0,6Driftsoverskud før afskr. og forr.5.00
00Afskrivninger6.10
00Forrentninger6.20

-1,3-0,4Årets omk.baserede overskud7.00
14,0%-2,5%Dækningsbidrag i % af indtægter8.00

UK91UK90
0,95,4Driftsoverskud 19971.10

-0,45,2Driftsoverskud 19981.20
0,34,5Driftsoverskud 19991.30

-0,42,6Driftsoverskud 20001.40
0,418,5Driftssituation, akkumuleret driftsoverskud1.00

UK91UK90
3,122,8Årets akk. overskud før forrentning 19981.10
0,34,5Årets overskud før forrentning 19991.20

-0,42,6Årets overskud før forrentning 20001.30
3,029,9Driftssituation, akkumuleret overskud1.00

UK 97UK 95UK 91UK 90
11,0230,215,118,2Korrigerede indtægter1.00
22,2378,115,515,7Korrigerede udgifter2.00

-11,2-147,9-0,42,6Årets driftsoverskud3.00
11,2147,93,427,3Uforbrugt overskud fra tidligere år4.00
 0,00,03,029,9Årets overskud5.00

Note til tabel 32
Den udgiftsbaserede resultatopgørelse i tabel 
32 afspejler den ændrede regnskabspraksis (se 

tabel 25) omkring indtægtsføringen for eks-
ternt finansierede projekter på underkonto 95 
og 97.  

underkonto 91. På underkonto 90 er de indi-
rekte omkostninger skønnet til at udgøre 3,9 
mio. kr., svarende til 25 pct. af de direkte 
omkostninger. På underkonto 91 er de indi-
rekte omkostninger fastsat til at udgøre admi-
nistrationsbidraget på 0,2 mio. kr. Aarhus 
Universitet har i 2000 ikke anvendt værdian-
sættelse af aktiver samt afskrivning og for-
rentning i regnskabet.

Note til tabel 29
Den indtægtsdækkede virksomhed på under-
konto 91 omfatter udelukkende de retsme-
dicinske undersøgelser. På underkonto 90 
omfatter den indtægtsdækkede virksomhed 
undervisnings- og konsulentopgaver, forsk-
nings- og udviklingsopgaver samt øvrige 
opgaver. Personaleforbruget i 2000 var 35 års-
værk på underkonto 90 og 25 årsværk på 

Note til tabel 27
Af tabel 27 fremgår udviklingen i det akkumu-
lerede overskud i perioden 1997-2000. 

Der henvises til kommentarerne til tabel 25 

Tabel 27.
Akkumuleret overskud 
1997-2000 mio. kr., 
årets priser

Tabel 28.
Generel ledelse og generel 
administration 1997-2000. 
Årets priser, mio. kr.

Tabel 29.
Indtægtsdækket virksomhed 
UK 90 og 91, omkostnings-
baseret regnskab 2000, 
mio. kr.

Tabel 30.
Institutionens driftssituation 
2000 for indtægtsdækket 
virksomhed, UK 90 og 91, 
mio. kr.

Tabel 31.
Akkumuleret resultatopgørel-
se 2000 for indtægtsdækket 
virksomhed, UK 90 og 91, 
mio. kr.

Tabel 32.
Resultatopgørelse 2000 for 
indtægtsdækket virksomhed 
og tilskudsfinansierede akti-
viteter, UK 90, 91, 95 og 97. 
Udgiftsbaseret, mio. kr.
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BILAG 2     PERSONALE

Tabel 33.
Professorater ultimo 2000

Tabel 35.
Udbetalt over- og merarbejde 
1997-2000, t.kr., årets priser

Tabel 34.
Gennemsnitligt antal syge-
fraværsdage pr. medarbejder 
1997-2000

2000199919981997
4,55,75,24,7Sygefravær pr. årsværk

1.441,91.214,01.114,01.563,4
2000199919981997

Overarbejdsbetaling
295,2287,674,8367,5Merarbejdsbetaling

I altEksterntOrdinært
finansieredefinansierede

16410154Antal besatte professorater
17710- heraf midlertidige (forsknings- eller gæsteprofessorater)

1309121- heraf lønramme 37
34133- heraf lønramme 38*

14Antal ubesatte professorater i lønramme 37
7- heraf under opslag eller bedømmelse
7- heraf beslutning om besættelse

Note til tabel 33
* Derudover er et lønramme 38 professorat 
tidsbegrænset udlånt til KU i forbindelse med 
et forskningsprojekt. Derfor har Aarhus Uni-
versitet kun 168 professorater til rådighed ulti-
mo 2000 mod sidste års 169.

Note til tabel 34
Opgjort som sygedage i forhold til det sam-
lede antal VIP-, TAP- og stipendie-årsværk, 
men uden DVIP-årsværk.

Note til tabel 35
Beløbene er korrigeret for en beregningsfejl i 
VR99. Udgiften til over- og merarbejde er på 
under 0,3 pct. af Aarhus Universitets lønsum.
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I altNATTEOSAMSUNHUM
Professorer*

164498394424Antal
7,9%6,1%12,5%7,7%6,8%12,5%Andel kvinder
55,353,556,056,455,856,0Gennemsnitsalder pr. 1/10 2000

Lektorer**
67023129101126183Antal

18,4%8,2%6,9%15,8%25,4%29,5%Andel kvinder
50,349,551,848,450,651,8Gennemsnitsalder pr. 1/10 2000

Adjunkter***
197906154244Antal

32,0%22,2%50,0%66,7%35,7%34,1%Andel kvinder
35,233,235,137,835,638,1Gennemsnitsalder pr. 1/10 2000

Aldersfordeling adjunkter

272124under 30
8145261810fra 30 til og med 34
6118411523fra 35 til og med 39
174328fra 40 til og med 44

72221fra 45 til og med 49
312fra 50 til og med 54
0fra 55 til og med 59
11fra 60 til og med 64

Aldersfordeling lektorer og professorer

312under 30
3120821fra 30 til og med 34
77253211315fra 35 til og med 39

129486173424fra 40 til og med 44
126397202040fra 45 til og med 49
131415173038fra 50 til og med 54
176596283548fra 55 til og med 59
114357192330fra 60 til og med 64

4712310139fra og med 65

I altFællesNATTEOSAMSUNHUM
1.217140548169318275VIP-årsværk uden lønnede ph.d.-stipendier*

25%0%35%9%16%35%6%- andel eksternt finansieret
315013010496958Kandidatstipendier og lønnede ph.d.-stip.*

31%0%44%28%16%25%24%- andel eksternt finansieret
1.532153558218387333VIP-årsværk med lønnede ph.d.-stipendier*

26%0%37%12%16%33%9%- andel eksternt finansieret
2812497609667DVIP-årsværk**

6%95%4%4%3%8%6%- andel eksternt finansieret
1.4933823872396491114TAP-årsværk
16%2%19%1%17%27%6%- andel eksternt finansieret

3.30638597188375974514Årsværk i alt, ekskl. SU ph.d.-stipendier*

20%0%28%9%14%28%8%- andel eksternt finansieret
900493131114Årsværk for SU ph.d.-stipendier

39%0%55%43%15%24%18%- andel eksternt finansieret
3.3963851.02090388985528Årsværk i alt, inkl. SU ph.d.-stipendier
20%2%30%10%14%28%8%- andel eksternt finansieret
405017812628073Årsværk i alt, alle ph.d.-stipendier*

33%0%47%31%15%25%22%- andel eksternt finansieret

Relativ sammensætning

36%0%40%53%44%32%52%VIP-årsværk uden lønnede ph.d.-stipendier

8%1%5%8%15%10%12%DVIP-årsværk
44%99%38%25%25%50%22%TAP-årsværk

12%0%17%14%16%8%14%STIP-årsværk, alle typer

Tabel 36.
Årsværksforbrug fordelt på 
hovedområder og personale-
kategorier 2000
* Fra 2000 medregnes kan-
didatstipendiater og lønnede 
ph.d.-stipendiater til VIP-
kategorien. For at bevare 
sammenhængen til f.eks. 
tabel 45 i VR1999 er VIP-
ÅV derfor opgjort både med 
og uden kandidatstipendiater 
og lønnede ph.d.-stipendiater.
** Inkl. kliniske professorer 
og kliniske lektorer - i mod-
sætning til tidligere virk-
somhedsregnskaber, hvor dis-
se indgik som VIP

Tabel 37.
Alders- og kønsfordeling, 
aflønnede professorer, lektorer 
og adjunkter, oktober 2000
* Professorer, gæste- og 
forskningsprofessorer,
men ikke kliniske professorer
** Lektorer, gæste- og 
forskningslektorer,
men ikke kliniske lektorer
*** Adjunkter og forskning-
adjunkter
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BILAG 3     FORMÅLSFORDELINGSNØGLER OG ANDRE SÆRLIGE REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD         

FORSKELLE MELLEM DET FORMÅLSFORDELTE 
REGNSKAB OG DET EKSTERNE REGNSKAB
Det formålsfordelte regnskab i VR2000 adskil-
ler sig fra det eksterne regnskab med hensyn 
til indregning af overhead. I det eksterne regn-
skab indgår overheadindtægter og forbrug af 
overhead to gange, idet overheadindtægten 
fra eksterne midler efter Budgetvejledning 
1996, pkt 21.24.1. overføres til dækning af 
afholdte udgifter på ordinær virksomhed via 
en institutionsintern statslig overførsel. Denne 
overførsel er udlignet i det formålsfordelte 
regnskab, således at udgifterne kun medtages 
én gang i totalsummerne for Aarhus Universi-
tet.

FORMÅLSFORDELINGSNØGLER
Ca. 43 pct. af udgifterne og godt 28 pct. af års-
værkene er direkte henført til formål ved kon-
tering i regnskabet i årets løb. Det gælder især 
ressourceforbrug og årsværk til fælles formål 
og kapitalformål, eksternt finansierede aktivi-
teter samt enkelte uddannelsesformål. I alt er 
ca. 57 pct. af de totale udgifter formålsfordelt 
via nøgletal. På underkonto 10 - Ordinær virk-
somhed - er knap 73 pct. af udgifterne og 
knap 86 pct. af årsværkene formålsfordelt via 
nøgletal. Andelen af direkte formålskontering 
er faldet som følge af, at alle forskeruddannel-
sesstipendier fra og med VR2000 bliver nøgle-
talsfordelt mellem forskning og uddannelse.

På de faglige hovedområder anvendes der 
nøgletal for udgiftsarterne VIP, DVIP, TAP 
og driftsudgifter til fordeling af udgifter på 
formålene basisforskning, ordinær uddannel-
se, forskeruddannelse, åben uddannelse og i 
visse tilfælde international studenterudveks-
ling, museer og andre faglige støttefunktioner. 
Fordelingsnøglerne varierer fra institut til 
institut og fra studienævn til studienævn, 
ligesom de varierer efter, om visse typer af 
udgifter eller udgiftsarter har været direkte 
formålskonteret i større eller mindre grad. 
Der er således tale om et meget stort antal 
fordelingsnøgler. Fordelingsnøglerne for det 
videnskabelige personale (VIP) er hovedsa-
gelig baseret på institutters, studienævns og 
fakulteters normer for undervisningsbelast-
ning og vejledning mv. samt et vist skøn. For-
delingsnøglerne for det teknisk-administrative 
personale (TAP) er enten fastsat med udgangs-

punkt i VIP-nøglerne eller ud fra konkrete 
skøn over TAP-personalets arbejdsfordeling. 
Driftsudgifter på de faglige områder er fastsat 
med udgangspunkt i VIP- og TAP-nøglerne 
med visse konkrete eller skønsmæssige juste-
ringer. Der er sket mindre justeringer af nøgle-
tallene i forhold til VR99 på enkelte institutter.

Udgifter og årsværk til fakultetsadministra-
tion er fordelt på de respektive uddannelses-
formål samt generel ledelse og administration 
ud fra nøgletal og et vist skøn. 

Efter Undervisningsministeriets vejledning 
til VR2000 skal den del af forskeruddannel-
sesstipendierne, der ikke vedrører ordinær 
uddannelse, ikke længere henregnes til for-
målet forskeruddannelse, men til forskning. 
Udgifter og årsværk til forskeruddannelsessti-
pendier er derfor fordelt på henholdsvis forsk-
ning (basisforskning for ordinært finansierede 
og tilskudsfinansieret forskning for eksternt 
finansierede) og ordinær uddannelse ud fra 
nøgler pr. institut, der angiver den forventede 
andel af stipendiatens tid, der går til ordinær 
uddannelse.

SÆRLIGE FORHOLD
De steder i virksomhedsregnskabet, hvor der 
er opgjort stipendieårsværk, er der regnet med 
48 SU-klip pr. SU ph.d.-stipendieårsværk og 
for lønnede ph.d.-stipendiater og kandidatsti-
pendiater 1924 bevillingstimer pr. årsværk.

I forhold til tidsserierne har indførelsen i 
starten af 1998 af lønnede ph.d.-stipendier til 
løbende erstatning af SU ph.d.-stipendierne 
medført et vist fald i antallet af DVIP-årsværk. 
Tidligere havde de fleste SU ph.d.-stipendiater 
1/6 årsværks DVIP-ansættelse som undervis-
ningsassistent ved siden af deres fuldtids (dvs. 
1 årsværk) stipendium. Med indførelsen af de 
lønnede ph.d.-stipendier blev undervisnings-
delen af stipendiet til en del af selve stipendiet 
og reducerer således alt andet lige årsværks-
forbruget med 1/6 ÅV pr. helårsstipendiat.

Det gradvise ophør af DVIP-ansættelse af 
SU ph.d.-stipendiater efter stipendiereformen 
fra januar 1998 har “teknisk” medført en ned-
gang i antallet af DVIP-årsværk på 45 årsværk, 
fra 50 årsværk ph.d.-undervisningsassistenter 
i 1997 til 5 årsværk i 2000. Derfor undervur-
deres udviklingen i DVIP-årsværk og dermed 
alle årsværk over tid i VR2000. 

Bilag 3 – Formålsfordelingsnøgler og andre særlige regnskabsmæssige forhold
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Med hensyn til opdelingen i personaleka-
tegorier skal det oplyses, at både kliniske 
lektorer og professorer er henregnet til DVIP-
personalekategorien i VR2000. Tidligere har 
Aarhus Universitet henregnet kliniske lektorer 
og professorer til VIP-kategorien. De steder, 
hvor dette har betydning for f.eks. ratioer, er 
kliniske professorer og lektorer også for 1997 
til 1999 henregnet til DVIP-kategorien, hvis 
det har været muligt.

Årsværk er opgjort ud fra bevillingstimer 
(1924 timer pr. årsværk) og netto efter 
fradrag for modtagne refusioner. Fra 2000 er 
lønnede ph.d.-stipendiater og kandidatstipen-
diater henregnet til VIP-gruppen og som med-
tællende årsværk. Tidligere indgik de som 
tilhørende øvrig drift og som ikke-medtællen-
de årsværk, idet de blev konteret som tilskud 
til personer. Fra og med 2000 burde disse 
stipendiater konteringsmæssigt været flyttet 
til standardkonto 1111 (lønudgifter), men da 
beslutningen herom først blev meddelt sidst 
på året, har Aarhus Universitet ikke fundet 
det forsvarligt at lave en stor omkontering 
for over 300 årsværk og dermed endnu flere 
personer – uden mulighed for at rette eventu-
elle fejlomposteringer. Derfor udviser Økono-
mistyrelsens personalestatistik et årsværkstal 
på 2.992 årsværk (i øvrigt uden merarbejde) 
for Aarhus Universitet, mens nærværende 

virksomhedsregnskab når en total på 3.306 
årsværk. Lønnede ph.d.-stipendier og kandi-
datstipendier udgør 315 årsværk.

Opgørelsesmetoderne for antal konfererede 
ph.d.ere er ændrede fra og med 1998 i VR2000. 
Før 1998 har nogle fakulteter periodiseret de 
færdiguddannede ph.d.ere efter forsvarsdato-
en for afhandlingen og ikke efter datoen for 
fakultetsrådets konferering af graden. Da der 
ikke kendes tilfælde, hvor en ph.d.-studerende 
efter et vellykket forsvar ikke er blevet konfe-
reret, har dette ingen større betydning.

Aarhus Universitet har fra 2000 omlagt uni-
versitetets regnskabsprincipper, således at for-
udbetalte eksterne midler først indtægtsføres i 
regnskabet i takt med udgiftsafholdelsen.

I omlægningsåret 2000, hvor det har været 
nødvendigt at kunne overføre uforbrugte mid-
ler fra tidligere år til beholdningskonti, er 
indtægtskontiene i 2000 blevet debiteret med 
disse uforbrugte midler (videreførselsbeløbene 
ultimo 1999). Indtægterne i regnskabet udtryk-
ker således årets faktiske indtægter fratrukket 
tidligere års uforbrugte indbetalinger svaren-
de til 159,1 mio. kr.. De steder i VR2000, hvor 
de eksterne indtægter sammenlignes over tid, 
er der kompenseret herfor ved at lægge forud-
betalingerne til de bogførte indtægter.
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BILAG 4 AKTIVITETS- OG PRODUKTIONSOPLYSNINGER SAMT FORMÅLSFORDELT REGNSKAB 
FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER

2000199919981997HUM - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

7.7107.3686.7946.396Antal studerende1.1
3.4493.2693.1452.920Antal studenterårsværk (STÅ)1.2
1.2891.2301.0841.132Antal optagne pr. 1. oktober2.1
1.0301.054895957Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2
23,122,923,223Gennemsnitsalder for optagne2.3
22,1---Medianalder for optagne2.4

Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
5784601944Antal bachelorer3.1
27,326,126,336Gennemsnitsalder , bachelorer*3.2

3,93,63,2-Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer*3.3
268255190212Antal kandidater3.4
30,430,129,532Gennemsnitsalder, kandidater3.5
7,37,17,18,5Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater3.6

Åben / efteruddannelse
359420465456Antal deltagerbetalende årselever4.1

0000Færdiguddannede på hele uddannelser**4.2
Forskeruddannelse

945643-Antal STÅ, forskeruddannelse i alt***5.1
83837878Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
42373843- heraf mænd5.3
41464035- heraf kvinder5.4
18181718Antal godkendte afhandlinger, året5.5

Internationaliseringstilskud
356319348305Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6
142110109114- heraf indgående6.1
214209239191- heraf udgående6.2

Forskning
4431Antal doktorgrader7

2000199919981997HUM - formålsfordelt regnskab, mio kr., niv. 2000
110,9123,5109,8107,9Ordinær uddannelse2.1
12,815,414,414,2Åben uddannelse2.3

0,00,00,60,0Ikke-videregående udannelse2.7
3,23,13,33,3International studenterudveksling2.8
0,00,00,00,0Kursusundervisning2.9

126,9142,0128,1125,4Uddannelse i alt2
68,560,057,558,4Basisforskning1.1
22,016,116,916,2Tilskudsfinansieret forskning****1.2

0,00,00,00,0Kontraktforskning****1.3
10,128,829,127,7Forskeruddannelse****1.9

100,6104,9103,5102,3Forskning i alt1
227,5246,9231,6227,7Uddannelse og forskning samlet

SamletTAPDVIPVIPHUM - formålsfordelt ÅV-forbrug 2000
266,677,155,4134,1Ordinær uddannelse2.1
31,211,95,014,3Åben uddannelse2.3

0,00,00,00,0Ikke-videregående udannelse2.7
4,64,40,20,0International studenterudveksling2.8
0,00,00,00,0Kursusundervisning2.9

302,493,460,6148,4Uddannelse i alt2
160,020,70,3139,0Basisforskning1.1
39,26,34,028,9Tilskudsfinansieret forskning****1.2

0,00,00,00,0Kontraktforskning****1.3
21,55,71,714,1Forskeruddannelse****1.9

220,732,76,0182,0Forskning i alt1
523,1126,166,6330,4Uddannelse og forskning samlet

Tabel 38.
Aktivitets- og produktions-
oplysninger og formålsfordelt 
regnskab 1997-2000 samt 
formålsfordelt personalefor-
brug 2000

* Bachelorstrukturen 
(3+2+3) er indført løbende på 
de enkelte fakulteter og ud
dannelser, således blev struk-
turen indført på de humani-
stiske uddannelser fra opta-
gelsen 1995.
** Master- og diplomuddan-
nelser.
*** Halvårsevalueringer og 
afleverede afhandlinger er 
først registreret edb-mæssigt 
fra 1. oktober 1996. Indfø-
relsen af systematisk registre-
ring har givet en “ophob-
ning” af registrerede STÅ i 
det første år herefter. Derfor 
er ph.d.-STÅ ikke medtaget 
for 1997. 1999-tallet indehol-
der 25 STÅ fra 1998, der 
først er optalt i 1999.
**** Stipendier til forsker-
studerende er fra og med 
VR2000 flyttet fra formålet 
forskeruddannelser til hhv. 
basisforskning og 
tilskudsfinansieret forskning 
– alt efter det enkelte sti-
pendiums finansieringskilde. 
Derfor kan 2000-værdierne 
ikke umiddelbart sammenlig-
nes med de tidligere år.

Bilag 4  – Aktivitets- og produktivitetsoplysninger samt formålsfordelt regnskab
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ste år herefter. Derfor er ph.d.-STÅ ikke 
medtaget for 1997.

***** Stipendier til forskerstuderende er fra 
og med VR2000 flyttet fra formålet for-
skeruddannelser til hhv. basisforskning og 
tilskudsfinansieret forskning - alt efter 
det enkelte stipendiums finansieringskilde. 
Derfor kan 2000-værdierne ikke umiddel-
bart sammenlignes med de tidligere år.

2000199919981997SUN - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

2.6202.5052.3992.218Antal studerende1.1
1.8911.8261.5881.451Antal studenterårsværk (STÅ)*1.2

468441421428Antal optagne pr. 1. oktober2.1
403359374357Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2
21,721,122,022Gennemsnitsalder for optagne2.3
21,3---Medianalder for optagne2.4

Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
----Antal bachelorer3.1
----Gennemsnitsalder , bachelorer**3.2
----Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer**3.3

202192181155Antal kandidater3.4
29,428,928,929Gennemsnitsalder, kandidater3.5
5,87,17,47,4Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater3.6

Åben / efteruddannelse
26327860Antal deltagerbetalende årselever4.1
1616120Færdiguddannede på hele uddannelser***4.2

Forskeruddannelse
211174214-Antal STÅ, forskeruddannelse i alt****5.1
261262258267Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
128118131142- heraf mænd5.3
133144127125- heraf kvinder5.4

75776438Antal godkendte afhandlinger, året5.5
Internationaliseringstilskud

85875850Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6
41362421- heraf indgående6.1
44513429- heraf udgående6.2

Forskning
16171418Antal doktorgrader7

2000199919981997SUN - formålsfordelt regnskab, mio kr. (1 dec.), niv. 2000
131,9128,4127,6127,5Ordinær uddannelse2.1

2,63,15,45,1Åben uddannelse2.3
23,526,022,820,5Ikke-videregående udannelse2.7
1,61,30,70,6International studenterudveksling2.8
4,71,21,31,7Kursusundervisning2.9

164,3160,0157,8155,4Uddannelse i alt2
160,7136,9132,5129,2Basisforskning1.1
129,0129,8143,9135,2Tilskudsfinansieret forskning*****1.2

1,20,90,71,0Kontraktforskning*****1.3
24,748,739,436,7Forskeruddannelse*****1.9

315,6316,3316,5302,1Forskning i alt1
479,9476,3474,3457,5Uddannelse og forskning samlet

SamletTAPDVIPVIPSUN - formålsfordelt ÅV-forbrug 2000
248,7106,352,190,3Ordinær uddannelse2.1

4,41,60,82,0Åben uddannelse2.3
59,549,75,74,1Ikke-videregående udannelse2.7
4,44,30,10,0International studenterudveksling2.8

12,43,92,56,0Kursusundervisning2.9
329,4165,861,2102,4Uddannelse i alt2
342,1190,915,7135,5Basisforskning1.1
211,593,34,5113,7Tilskudsfinansieret forskning*****1.2

1,70,80,20,7Kontraktforskning*****1.3
55,815,813,826,2Forskeruddannelse*****1.9

611,1300,834,2276,1Forskning i alt1
940,5466,695,4378,5Uddannelse og forskning samlet

*  Inkl. uddannelserne til klinisk tandtekniker 
og tandplejer.

**  Bachelorstrukturen er endnu ikke indført 
på de sundhedsvidenskabelige uddannel-
ser.

*** Master- og diplomuddannelser
**** Halvårsevalueringer og afleverede 

afhandlinger er først registreret edb-
mæssigt fra 1. oktober 1996. Indførelsen 
af systematisk registrering har givet en 
“ophobning” af registrerede STÅ i det før-

Tabel 39.
Aktivitets- og produktions-
oplysninger og formålsfordelt 
regnskab 1997-2000 samt 
formålsfordelt personalefor-
brug 2000
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2000199919981997SAM - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

5.8586.0365.9505.910Antal studerende1.1
3.3433.3123.2713.185Antal studenterårsværk (STÅ)1.2

942930940969Antal optagne pr. 1. oktober2.1
779823825834Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2
22,222,122,222Gennemsnitsalder for optagne2.3
21,5---Medianalder for optagne2.4

Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
762679630568Antal bachelorer3.1
26,725,725,124Gennemsnitsalder , bachelorer*3.2

3,83,43,53,3Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer*3.3
594569549492Antal kandidater3.4
29,828,428,728Gennemsnitsalder, kandidater3.5
7,06,86,66,5Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater3.6

Åben / efteruddannelse
10510511496Antal deltagerbetalende årselever4.1

0000Færdiguddannede på hele uddannelser**4.2
Forskeruddannelse

616770-Antal STÅ, forskeruddannelse i alt***5.1
82828488Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
48485162- heraf mænd5.3
34343326- heraf kvinder5.4
18212019Antal godkendte afhandlinger, året5.5

Internationaliseringstilskud
261265218218Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6
1011007367- heraf indgående6.1
160165145151- heraf udgående6.2

Forskning
2012Antal doktorgrader7

2000199919981997SAM - formålsfordelt regnskab, mio kr. (1 dec.), niv. 2000
78,680,174,577,1Ordinær uddannelse2.1
2,62,52,01,8Åben uddannelse2.3
0,00,00,80,0Ikke-videregående udannelse2.7
4,44,53,13,4International studenterudveksling2.8
0,00,03,03,5Kursusundervisning2.9

85,687,183,485,8Uddannelse i alt2
59,049,450,551,9Basisforskning1.1
27,122,528,525,2Tilskudsfinansieret forskning****1.2

0,00,00,00,0Kontraktforskning****1.3
5,618,724,923,5Forskeruddannelse****1.9

91,790,6103,9100,6Forskning i alt1
177,3177,7187,3186,4Uddannelse og forskning samlet

SamletTAPDVIPVIPSAM - formålsfordelt ÅV-forbrug 2000
187,656,354,476,9Ordinær uddannelse2.1

6,72,83,10,8Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,0Ikke-videregående udannelse2.7
7,56,10,21,2International studenterudveksling2.8
0,00,00,00,0Kursusundervisning2.9

201,865,257,778,9Uddannelse i alt2
125,524,70,999,9Basisforskning1.1
51,016,61,832,6Tilskudsfinansieret forskning****1.2

0,00,00,00,0Kontraktforskning****1.3
10,94,70,06,2Forskeruddannelse****1.9

187,446,02,7138,7Forskning i alt1
389,2111,260,4217,6Uddannelse og forskning samlet

Tabel 40.
Aktivitets- og produktions-
oplysninger og formålsfor-
delt regnskab 1997-2000 
samt formålsfordelt perso-
naleforbrug 2000

Bilag 4  – Aktivitets- og produktivitetsoplysninger samt formålsfordelt regnskab

*  Bachelorstrukturen (3+2+3) er indført 
løbende på de enkelte uddannelser. På de 
samfundsvidenskabelige uddannelser blev 
strukturen indført med virkning fra opta-
gelsen 1993.

** Master- og diplomuddannelser.
*** Halvårsevalueringer og afleverede afhand-

linger er først registreret edb-mæssigt fra 
1/10-1996. Indførelsen af systematisk regi-
strering har givet en »ophobning« af regi-
strerede STÅ i det første år herefter. Derfor 
er ph.d.-STÅ ikke medtaget for 1997.

**** Stipendier til forskerstuderende er fra 
og med VR2000 flyttet fra formålet for-
skeruddannelser til hhv. basisforskning og 
tilskudsfinansieret forskning – alt efter 
det enkelte stipendiums finansieringskilde. 
Derfor kan 2000-værdierne ikke umiddel-
bart sammenlignes med de tidligere år.
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2000199919981997TEO - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

1.3451.3971.4111.411Antal studerende1.1
604629615665Antal studenterårsværk (STÅ)1.2
156175195211Antal optagne pr. 1. oktober2.1
131148166161Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2
24,025,224,024Gennemsnitsalder for optagne2.3
22,3---Medianalder for optagne2.4

Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
1572-Antal bachelorer3.1

28,328,426,5-Gennemsnitsalder , bachelorer*3.2
3,74,53,3-Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer*3.3
70715980Antal kandidater3.4

33,132,532,232Gennemsnitsalder, kandidater3.5
8,98,69,19,2Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater3.6

Åben / efteruddannelse
93898557Antal deltagerbetalende årselever4.1

0000Færdiguddannede på hele uddannelser**4.2
Forskeruddannelse

162012-Antal STÅ, forskeruddannelse i alt***5.1
22222623Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
13131816- heraf mænd5.3

9987- heraf kvinder5.4
7335Antal godkendte afhandlinger, året5.5

Internationaliseringstilskud
19181523Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6

3755- heraf indgående6.1
16111018- heraf udgående6.2

Forskning
1222Antal doktorgrader7

2000199919981997TEO - formålsfordelt regnskab, mio kr. (1 dec.), niv. 2000
20,619,520,019,2Ordinær uddannelse2.1
2,01,91,81,5Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,0Ikke-videregående udannelse2.7
0,20,10,20,2International studenterudveksling2.8
0,00,00,00,0Kursusundervisning2.9

22,821,522,020,9Uddannelse i alt2
14,311,712,812,0Basisforskning1.1
3,83,43,04,2Tilskudsfinansieret forskning****1.2
0,00,00,00,0Kontraktforskning****1.3
1,84,55,03,8Forskeruddannelse****1.9

19,919,620,820,0Forskning i alt1
42,741,142,840,9Uddannelse og forskning samlet

SamletTAPDVIPVIPTEO - formålsfordelt ÅV-forbrug 2000
46,716,06,124,6Ordinær uddannelse2.1
4,72,40,51,8Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,0Ikke-videregående udannelse2.7
0,20,20,00,0International studenterudveksling2.8
0,00,00,00,0Kursusundervisning2.9

51,618,66,626,4Uddannelse i alt2
31,38,00,023,3Basisforskning1.1
6,80,10,26,5Tilskudsfinansieret forskning****1.2
0,00,00,00,0Kontraktforskning****1.3
2,60,90,01,7Forskeruddannelse****1.9

40,79,00,231,5Forskning i alt1
92,327,66,857,9Uddannelse og forskning samlet

*  Bachelorstrukturen (3+2+3) er indført 
løbende på de enkelte uddannelser. Bache-
lorstrukturen er endnu ikke indført på de 
teologiske uddannelser.

 ** Master- og diplomuddannelser
*** Halvårsevalueringer og afleverede afhand-

linger er først registreret edb-mæssigt fra 
1. oktober 1996. Indførelsen af systematisk 
registrering har givet en “ophobning” af 
registrerede STÅ i det første år herefter. 
Derfor er ph.d.-STÅ ikke medtaget for 1997.

**** Stipendier til forskerstuderende er fra 
og med VR2000 flyttet fra formålet for-
skeruddannelser til hhv. basisforskning og 
tilskudsfinansieret forskning – alt efter 
det enkelte stipendiums finansieringskilde. 
Derfor kan 2000-værdierne ikke umiddel-
bart sammenlignes med de tidligere år.

Tabel 41.
Aktivitets- og produktions-
oplysninger og formålsfordelt 
regnskab 1997-2000 samt 
formålsfordelt personalefor-
brug 2000
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2000199919981997NAT - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

3.2603.2863.2873.312Antal studerende1.1
1.8761.8251.8361.819Antal studenterårsværk (STÅ)1.2

593552591552Antal optagne pr. 1. oktober2.1
516513512484Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2
21,422,521,621Gennemsnitsalder for optagne2.3
21,2---Medianalder for optagne2.4

Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
88---Antal bachelorer3.1

25,9---Gennemsnitsalder , bachelorer*3.2
3,8---Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer*3.3

341323319302Antal kandidater3.4
28,827,327,228Gennemsnitsalder, kandidater3.5
6,96,86,76,6Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater3.6

Åben / efteruddannelse
58513326Antal deltagerbetalende årselever4.1

0000Færdiguddannede på hele uddannelser**4.2
Forskeruddannelse

205196194-Antal STÅ, forskeruddannelse i alt***5.1
261286285279Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
187198199206- heraf mænd5.3

74888673- heraf kvinder5.4
72575886Antal godkendte afhandlinger, året5.5

Internationaliseringstilskud
186123135161Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6

84545595- heraf indgående6.1
102698066- heraf udgående6.2

Forskning
1132Antal doktorgrader7

2000199919981997NAT - formålsfordelt regnskab, mio kr. (1 dec.), niv. 2000
110,8111,3112,1112,0Ordinær uddannelse2.1

1,71,30,80,8Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,0Ikke-videregående udannelse2.7
1,41,01,71,4International studenterudveksling2.8
1,50,81,12,4Kursusundervisning2.9

115,4114,4115,7116,6Uddannelse i alt2
159,3138,2147,0156,9Basisforskning1.1
152,6145,5146,3154,3Tilskudsfinansieret forskning****1.2

0,00,00,00,0Kontraktforskning****1.3
20,759,267,659,2Forskeruddannelse****1.9

332,6342,9360,9370,4Forskning i alt1
448,0457,3476,6487,0Uddannelse og forskning samlet

SamletTAPDVIPVIPNAT - formålsfordelt ÅV-forbrug 2000
236,248,243,1144,9Ordinær uddannelse2.1

4,42,61,80,0Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,0Ikke-videregående udannelse2.7
2,42,30,10,0International studenterudveksling2.8
2,00,20,01,8Kursusundervisning2.9

245,053,345,0146,7Uddannelse i alt2
408,2239,70,0168,5Basisforskning1.1
253,966,61,5185,8Tilskudsfinansieret forskning****1.2

0,00,00,00,0Kontraktforskning****1.3
43,210,62,330,3Forskeruddannelse****1.9

705,3316,93,8384,6Forskning i alt1
950,3370,248,8531,3Uddannelse og forskning samlet

Tabel 42.
Aktivitets- og produktions-
oplysninger og formålsfordelt 
regnskab 1997-2000 samt 
formålsfordelt personalefor-
brug 2000

Bilag 4  – Aktivitets- og produktivitetsoplysninger samt formålsfordelt regnskab

*  Bachelorstrukturen (3+2+3) er indført 
løbende på de enkelte uddannelser. Struk-
turen blev indført på de naturvidenskabe-
lige uddannelser fra optagelsen 1997.

** Master- og diplomuddannelser.
*** Halvårsevalueringer og afleverede afhand-

linger er først registreret edb-mæssigt fra 
1. oktober 1996. Indførelsen af systematisk 
registrering har givet en “ophobning” af 
registrerede STÅ i det første år herefter. 
Derfor er ph.d.-STÅ ikke medtaget for 1997.

**** Stipendier til forskerstuderende er fra 
og med VR2000 flyttet fra formålet for-
skeruddannelser til hhv. basisforskning og 
tilskudsfinansieret forskning – alt efter 
det enkelte stipendiums finansieringskilde. 
Derfor kan 2000-værdierne ikke umiddel-
bart sammenlignes med de tidligere år.
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2000199919981997Aarhus Universitet - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

20.79320.59219.84119.247Antal studerende1.1
11.16310.86110.45510.040Antal studenterårsværk (STÅ)*1.2
3.4483.3283.2313.292Antal optagne pr. 1. oktober2.1
2.8592.8972.7722.793Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2
22,422,422,522,4Gennemsnitsalder for optagne2.3
21,7212121Medianalder for optagne2.4

Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
1.4431.146826572Antal bachelorer3.1

26,925,925,224Gennemsnitsalder , bachelorer**3.2
3,83,53,43,3Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer**3.3

1.4751.4101.2981.241Antal kandidater3.4
29,728,728,729Gennemsnitsalder, kandidater3.5
6,96,86,77,1Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater3.6

Åben / efteruddannelse
641697775695Antal deltagerbetalende årselever4.1

1616120Færdiguddannede på hele uddannelser***4.2
Forskeruddannelse

586512533-Antal STÅ, forskeruddannelse i alt****5.1
709735731735Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
418414437469- heraf mænd5.3
291319294266- heraf kvinder5.4
190176162166Antal godkendte afhandlinger, året5.5

Internationaliseringstilskud
907812774757Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6
389307266302- heraf indgående6.1
518505508455- heraf udgående6.2

Forskning
24242325Antal doktorgrader7

3.7253.3583.047Antal forskningspublikationer, iflg. årsberetningen8

*  Inkl. uddannelserne til kliniske tandtekni-
ker og tandplejer.

** Bachelorstrukturen (3+2+3) er indført 
løbende på de enkelte uddannelser. På de 
samfundsvidenskabelige uddannelser blev 
strukturen indført med virkning fra opta-
gelsen 1993, på de humanistiske uddan-
nelser fra optagelsen 1995 og på de 
naturvidenskabelige uddannelser fra opta-
gelsen 1997. Bachelorstrukturen er endnu 

ikke indført på de teologiske og sundheds-
videnskabelige uddannelser.

*** Master- og diplomuddannelser
**** Halvårsevalueringer og afleverede 

afhandlinger er først registreret edb-
mæssigt fra 1. oktober 1996. Indførelsen 
af systematisk registrering har givet en 
“ophobning” af registrerede STÅ i det før-
ste år herefter. Derfor er ph.d.-STÅ ikke 
medtaget for 1997.

Tabel 43.
Aktivitets- og produktions-
oplysninger og formålsfordelt 
regnskab 1997-2000 samt 
formålsfordelt personalefor-
brug 2000
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2000199919981997Aarhus Universitet -  mio. kr., niveau 2000
452,9462,8444,0443,6Ordinær uddannelse2.1

21,624,224,423,3Åben uddannelse2.3
23,526,024,220,6Ikke-videregående uddannelse2.7
10,810,29,18,9International studenterudveksling2.8
6,22,05,47,5Kursusundervisning2.9

515,0525,2507,1503,9Uddannelse i alt2
461,8396,3400,4408,3Basisforskning*****1.1
334,6317,3338,5335,2Tilskudsfinansieret forskning*****1.2

1,20,90,71,0Kontraktforskning1.3
62,8159,9166,0151,0Forskeruddannelse*****1.9

860,4874,4905,6895,5Forskning i alt1
1.375,41.399,61.412,71.399,4Uddannelse og forskning samlet

15,314,313,26,6Museer og samlinger3.2
2,22,42,32,2Klinikker3.3

14,411,811,2-Retsmedicin (først del af AU's regnskab efter 1997)3.4
17,522,516,626,1Øvrige faglige formål3.9
49,451,043,334,9Andre faglige formål i alt3
93,288,3109,086,3Bygningsdrift4.1
55,153,953,048,6Generel ledelse og generel administration4.2
16,113,513,312,6Øvrige fælles formål4.9

164,4155,7175,3147,5Fælles formål i alt4
55,454,619,516,3Lejemål og ejendomsskatter5.1
0,00,00,00,0Prioritetsydelser5.2

40,540,226,345,2Vedligehold og mindre byggearbejder5.3
95,994,845,861,5Kapitalformål5
30,954,054,632,7Interne overførsler6

1.716,01.755,11.731,71.676,0Aarhus Universitet i alt
SamletTAPDVIPVIPAU - formålsfordelt ÅV-forbrug 2000

985,6303,9210,9470,8Ordinær uddannelse2.1
51,521,311,318,9Åben uddannelse2.3
59,549,75,74,1Ikke-videregående udannelse2.7
19,017,30,51,2International studenterudveksling2.8
14,54,12,67,8Kursusundervisning2.9

1.130,1396,3231,0502,8Uddannelse i alt2
1.067,2484,117,0566,1Basisforskning*1.1

562,3182,911,9367,5Tilskudsfinansieret forskning*1.2
1,70,80,20,7Kontraktforskning1.3

134,137,518,078,6Forskeruddannelse*1.9
1.765,3705,347,11.012,9Forskning i alt1
2.895,41.101,6278,11.515,7Uddannelse og forskning samlet

25,220,70,04,5Museer og samlinger3.2
5,44,50,90,0Klinikker3.3

24,519,70,04,8Retsmedicin3.4
35,927,81,96,2Øvrige faglige formål3.9
91,072,72,815,5Andre faglige formål i alt3

143,3143,30,00,0Bygningsdrift4.1
125,6124,60,01,0Generel ledelse og generel administration4.2

20,720,70,00,0Øvrige fælles formål4.9
289,6288,60,01,0Fælles formål i alt4

30,230,20,00,0Kapitalformål (Vedligeh. og mindre byggearbejder)5
3.306,21.493,1280,91.532,2Aarhus Universitet i alt

Tabel 44.
Formålsfordelt regnskab 
1997-2000 samt formålsfor-
delt ÅV-forbrug 2000, Aar-
hus Universitet

* Stipendier til forskerstuderende er fra og 
med VR2000 flyttet fra formålet forskerud-
dannelser til hhv. basisforskning og tilskuds-
finansieret forskning - alt efter det enkelte 
stipendiums finansieringskilde. Derfor kan 
2000-værdierne ikke umiddelbart sammenlig-
nes med de tidligere år.
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Tabel 45.
Oversigt over igangværende 
og afsluttede anlægsprojekter 
i 2000, mio. kr.

ForventetÅretsStats-Total-ForventetBygge-
restudgiftudgiftudgiftudgiftafslutnings-startHjemmel§ 19.22.06. Aarhus Universitet

(indeks 159)(indeks 159)tidspunkt

Igangværende projekter
6,125,953,820011994Akt 352 1995Auditorium til samfundsfag
5,24,667,420011996Akt 263 1997Universitets- og Vennelystparken
1,422,582,220011996Akt 268 1998Ortopædisk Hospital

54,40,054,420031998Akt 266 1998Retsmedicinsk Institut
0,70,73,020011998FL 1998Omlægning af vej i Universitetsparken
0,28,29,220011999Akt 188 1999Renovering og ombygning af Randersvej 1A

50,00,050,020052000FL 2000Nybyggeri i Universitetsparken
5,40,10,05,520012000Akt 89 2000Tilbygning til konferencecenter

Fra rådighedspuljer:
2,19,114,720011996FinanslovenMindre byggearbejder
0,00,20,220012000FinanslovenProjektering

Afsluttede Projekter
Ombygning af Langelandsgades kaserne

78,020001994      Akt 109 1997Totaludgift iflg. Akt, indeks 146
0,3- Indeksregulering

-0,5- Projektændring

0,077,8Revideret totaludgift, indeks 159
Renovering af procesventilation

59,520001996      Akt 173 1999Totaludgift iflg. Akt, indeks 156
0,0- Indeksregulering

-0,3- Projektændring

0,159,2Revideret totaludgift, indeks 159

Fra rådighedspuljer
1,51,52000FinanslovenMindre byggearbjder
1,31,620001998FinanslovenKunstnerisk udsmykning

74,4Årets udgift i alt

Bruttoudgift  Hovedkonto §19.22.06. Aarhus Universitet 
IndtægterUdgifterMio. kr.

Resultatopgørelse - indeværende år
5,50084,800Bevilling (B + TB)
1,50074,361Regnskab

-1,5001,500Bevillingstekniske omflytninger
-5,50011,939Årets overskud 

Opgørelse af akkumuleret resultat
-0,000Primokorrektion i forbindelse med kontoændring
-67,892Akkumuleret overskud primo 2000
-11,939Årets overskud
-79,831Akkumuleret overskud ultimo 2000
-0,000Disponeringsmæssige omflytninger
-0,000Disposition, overskud som bortfalder
-79,831Akkumuleret overskud til videreførelse ult. 2000

Tabel 46.
Bevillingsafregning for 
anlægsbevilling

EJENDOMME OG ANLÆG SAMT ANLÆGSREGNSKAB             BILAG 5     

Bilag 5 – Ejendomme og anlæg samt anlægsregnskab
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Ny ultimoRF-Korrek-KorrektionPrimo 2000Afvigelse§ 19.22.06. Aarhus Universitet

2000-saldotion (heleved bevil-saldotabel 10095(Anlægsbevilling)

kroner)lingsafreg-(Bevil.afr.(="årets(Alle st.kt. 31)

ningenpkt. 13)overskud")mio. kr. (1 dec.) med mindre andet er angivet
6,100,213,5-7,517. Auditorium til samfundsfag
0,000,00,5-0,524. Ombygning af Langelandsgades kaserne
5,000,19,5-4,628. Universitets- og Vennelystparken
0,800,07,2-6,529. Ortopædisk Hospital
2,000,02,00,030. Biologisk Institut
1,600,01,60,031. Geologisk Institut
0,000,00,1-0,132. Biologisk Institut. Bygning 220
0,00-47,926,021,933. Retsmedicinsk Institut
0,700,01,5-0,735. Omlægning af vej i Universitetsparken
0,200,01,2-1,036. Renovering og ombygning af Randersvej 1 A
0,00-6,70,06,737. Nybyggeri i Universitetsparken
5,4-1.500.0000,00,06,939. Tilbygning til konferencecenter 
2,200,02,8-0,651. Mindre byggearbejder
0,00-0,10,8-0,752. Renovering og hovedistandsættelse
0,000,01,4-1,353. Kunstnerisk udsmykning
0,000,00,00,054. Projektering

54,4054,40,00,070. Andre byggearbejder
79,800,067,911,9I alt

Noter til tabel 47
Ad 17. Auditorium til samfundsfag.
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger. Forsinkelsen jf. regnskabsmæs-
sige forklaringer 1998 har ikke kunnet indhen-
tes.
Ad 24. Ombygning af Langelandsgades 
kaserne.
Afvigelsen skyldes, at byggesagen er afsluttet 
med et mindreforbrug jf. Tillægsbevillingslo-
ven for 2000.
Ad 28. Universitets- og Vennelystparken.
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger. Forsinkelsen jf. regnskabsmæs-
sige forklaringer 1997 har ikke kunnet indhen-
tes.
Ad 29. Ortopædisk Hospital.
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger  jf. regnskabsmæssige forklarin-
ger for 1999. 
Ad 30. Biologisk Institut og 31. Geologisk 
Institut.
Beholdningerne skyldes, at forundersøgelser-
ne er sat i bero på baggrund af nødven-
digheden af en samlet udbygnings- og 
arealanvendelsesplan for universitetets fremti-
dige anvendelse af  parken. 
Ad 33. Retsmedicinsk Institut.
Afvigelsen skyldes dels forsinkelsen jf. regn-
skabsmæssige forklaringer 1999, dels at Århus 
Amt ikke har faktureret det af dem udførte 
arbejde med materialet til den igangværende 
rådgiverkonkurrence. 

Angående korrektionen se bemærkninger-
ne til underkonto 70. Andre byggearbejder.   

Ad. 35. Omlægning af vej i Universitetspar-
ken.
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger.
Ad 36. Renovering og ombygning af Rander-
svej 1 A, Århus.
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger. 
Ad 37. Nybyggeri i Universitetsparken
Afvigelsen skyldes, at nybyggeriet ikke er ble-
vet igangsat som følge af, at Aarhus Universi-
tet ikke har kunnet udarbejde det nødvendige 
planlægningsgrundlag. 

Angående korrektionen se bemærkninger-
ne til underkonto 70. Andre byggearbejder.   
Ad 39. Tilbygning til konferencecenter
Ved Akt 89 6/12 2000 gav Finansudvalget til-
slutning til at modtage en gave fra Aarhus 
Universitets Forskningsfond med henblik på 
at opføre en tilbygning til konferencecenteret. 
Der er derfor jf. aktstykket på Tillægsbevil-
lingsloven for 2000 optaget et beløb på 5,5 
mio. kr. som indtægt og udgift. Da bevillings-
godkendelsen imidlertid forelå så sent, har det 
kun været muligt at gennemføre en meget 
lille del af projekteringsarbejdet, hvorfor sagen 
først forventes afsluttet med et 1-års eftersyn i 
2002. På grund af sagens forsinkelse, har der 
derfor kun været en foreløbig indtægt på 1,5 
mio. kr.

Den resterende indtægt på 4,0 mio. kr. for-
ventes indbetalt i 2001.

Afvigelsen på standardkonto 31 skyldes, 
dels den ovenfor nævnte forsinkelse, dels at 
der ved en fejl på bevillingsafregningen er 

Tabel 47.
Regnskabsmæssige forklarin-
ger 2000 for anlægsbevilling
Note: Summen af den enkelte 
underkonto og summen af 
underkonti kan afvige som 
følge af afrunding
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Tabel 49.
Nettobygningsarealer 
1997-2000, netto-m2

Note til tabel 49
Foranlediget af SEA-ordningen har Aarhus 
Universitet gennemgået bygningsregisteret i 
løbet af 2000. Dette har resulteret i, at en 
del lokaler blevet flyttet mellem kategorierne. 
Opgørelserne for 1997-1999 er ikke blevet kon-
sekvensændret som følge heraf, da det vil 
være et urimeligt stort arbejde. Derfor kan 
man kun sammenligne det samlede nettoareal 
over tid.

2000199919981997
92.85985.16182.23979.127Forskningsareal
38.79637.78835.11033.334Undervisningsareal
34.70935.13025.92626.588Øvrige arealer

166.364158.079143.275139.049Samlet nettoareal

foretaget en bevillingsteknisk omflytning af 
den bogførte indtægt på 1,5 mio. kr. standard-
konto 41 til udgiftskontoen standardkonto 31. 
For at korrigere for denne fejl, er der optaget 
en RF-korrektion på -1.500.000 kr.  
Ad 51. Mindre byggearbejder.
Afvigelsen skyldes primært, at nedbrydnings-
arbejderne i Parken er financieret af de videre-
førte beholdninger. 

Beholdningens størrelse skyldes forsinkel-
ser, dels i udførelsen af arbejderne vedrørende 
terrænanlægget i Parken der tidsmæssigt skal 
følge færdiggørelsen af byggesagerne om 
Auditorium til samfundsfag og Universitets- 
og Vennelystparken, dels dårligt vejrlig i for-
bindelse med de afsluttende gartnerarbejder, 
samt at sagen vedrørende Anatomisk Institut 
ikke kunnet fremmes i den forudsatte takt. 

Ad 52. Renovering og hovedistandsættelse.
Afvigelsen, der vedrører renovering af proces-
ventilation, skyldes dels forbrug af videreførte 
beholdninger, dels at arbejderne er afsluttet 
med et mindreforbrug jf. Tillægsbevillingslo-
ven for 2000.
Ad 53. Kunstnerisk udsmykning.
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger.
Ad 70. Andre byggearbejder.
Som følge af indførelsen af huslejeordningen 
pr. 1/1 2001 er en række byggesager overført 
til § 19.31.02. Byggedirektoratet jf. FL 2001. 
Som en konsekvens af huslejeordningens låne-
finansiering, i forbindelse med ny-, om- og 
tilbygninger, bortfalder videreførselsbeløbene 
for disse sager, hvorfor de i forbindelse med 
bevillingsafregningen er flyttet til underkonto 
70. Andre byggearbejder.   

Ultimo 2000LineærStraksAuto.Primo 2000Mio. kr.

afskrivningafskrivningpostering
2.326,657,96,774,32.317,0Bygningsværdi

207,0- - - 207,0Grundværdi

Tabel 48.
Ændringer på statuskon-
ti for bygninger og grun-
de

Note til tabel 48
Til brug for beregningen af statuskontiene for 
år 2000 er der taget udgangspunkt i regnska-
bet for periode 13. For bygningerne er der i 
2000 sket en værditilskrivning svarende til de
værdiforøgende anlægsaktiviteter i 2000. End-
videre er der gennemført en lineær afskriv-
ning svarende til 2,5 pct. af primosaldoen. Der 
foreligger en specificeret opgørelse for hver 
ejendom.

Bilag 5 – Ejendomme og anlæg samt anlægsregnskab




