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KAPITEL 1

AARHUS UNIVERSITET 

1.1 OVERORDNEDE FORMÅL, MÅL 
OG OPGAVER
Aarhus Universitet har til formål at drive 
forskning og give videregående uddannelse 
indtil det højeste videnskabelige niveau. Uni-
versitetet har endvidere til formål at værne 
om forskningsfriheden og bidrage til at udbre-
de kendskabet til videnskabens arbejdsmeto-
der og resultater. Aarhus Universitets mål er at 
udøve sine aktiviteter på et højt fagligt niveau 
� nationalt og internationalt � hvad angår 
såvel forskning som undervisning og anden 
formidling. Universitetets mål er i denne for-
bindelse at levere forskningsbaseret uddannel-
se, dvs. skabe og udnytte sammenhæng og 
vekselvirkning mellem forskning og undervis-
ning. Målet er derfor at prioritere ressourcer 
til forskning således, at denne både kan opnå 
anerkendelsesværdige resultater i sig selv og 
danne det bedst mulige grundlag for den 
udbudte undervisning. 

Aarhus Universitets internationale oriente-
ring og opgave viser sig i forskernes deltagel-
se i den internationale akademiske kappestrid 
om at nå nye videnskabelige erkendelser, ved 
at deltage i den internationale videnskabelige 
debat og samarbejde og ved at anvende og 
udvikle teorier og metoder fra den in ter-
nationale forskningsfront. Den internationale 
opgave varetages gennem samarbejde med 
universiteter, myndigheder, organisationer og 
erhvervsliv. Den internationale orientering 
manifesterer sig endvidere på forskellig måde 
i uddannelserne, blandt andet gennem en 
betydelig studentermobilitet.

Aarhus Universitets nationale orientering 
og opgave varetages derved, at forskningen og 
den brede vifte af uddannelser direkte eller 
indirekte har betydning for det danske sam-
funds udvikling. Aarhus Universitet ønsker at 
understrege denne opgave ved at udbygge 
samarbejdet med institutioner, myndigheder, 
organisationer og erhvervsliv. Denne opgave 
varetages oftest mest frugtbart ved at kunne 

bygge på forskeres og underviseres kompe-
tence og engagement.

Endelig har Aarhus Universitet en opgave 
i samarbejde med andre institutioner, med 
myndigheder og med erhvervslivet i en regio-
nal kontekst � det være sig Århus, Øst- og 
Midtjylland såvel som i et bredere perspektiv 
hele Vestdanmark. Opgaven består i på for-
skellige måder at gøre universitetets kompe-
tence og videnopbygning tilgængelig for de 
omtalte brugere, ligesom brugernes bidrag til 
forskning og uddannelse skal inddrages i et 
udviklings- og forandringsperspektiv.

Aarhus Universitets aktivitet må ses i rela-
tion til disse opgaver, der samlet har stor 
betydning for universitetets udvikling og gen-
nemslagskraft. Alle tre opgaveområder er der-
for vigtige. Universitetet må sikre et klart 
fokus for hver enkelt forsknings-, uddannel-
ses- og formidlingsaktivitet, der ofte retter 
sig mod et enkelt område; men universitetet 
ønsker samtidig at bearbejde og præsentere 
dem i deres indbyrdes sammenhæng. I alle 
tilfælde foregår samarbejde mellem selvstæn-
dige parter, der inden for deres kompe-
tenceområde må foretage den nødvendige 
prioritering.

1.2 LEDELSE, ORGANISATION OG FAG
Aarhus Universitet ledes efter Universitetslo-
ven, der tillægger rektor en meget omfattende 
kompetence. Væsentlige dele af denne kompe-
tence, eksempelvis kompetencen til at ansætte 
videnskabeligt personale, er delegeret til deka-
ner og institutledere. Det sker ud fra universi-
tetets generelle opfattelse, at ledelsesmæssige 
beslutninger bør træffes på det mest relevante 
niveau og tæt på dem, beslutningerne ved-
rører. Snittet mellem centrale og decentrale 
beslutninger tilpasses til stadighed ud fra nye 
problemstillinger og værdier. Inden for de 
strategiske og budgetmæssige rammer, som 
Konsistorium fastsætter, lægger universitetet 
vægt på, at rektorale beslutninger træffes på 
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et veldokumenteret og bearbejdet grundlag. 
Derfor bygger ikke mindst større beslutninger 
på information og rådgivning fra dekaner 
og administrative ledere. Afhængigt af den 
organisatoriske opbygning gælder noget til-
svarende på fakultets- og institutniveau. 
Administrationen hjælper de valgte ledere på 
de forskellige niveauer med at udføre deres 
hverv. 

Aarhus Universitet er opdelt i fem fakul-
teter og et fællesområde (se organisationsdia-
gram side 2). Fakulteterne er igen opdelt i 
institutter og studienævn, hvortil kommer et 
antal centre, der både kan have deres basis 
i et enkelt institut eller fakultet eller gå på 
tværs heraf, inklusive være baseret i et sam-
arbejde mellem flere universiteter. Universite-
tet lægger vægt på, at alle beslutninger, der 
ikke vedrører konkrete forsknings- og uddan-
nelsesspørgsmål, kan henføres til ansvarlige 
ledere; dette indebærer også ansvarlighed 
begrundet i Universitetslovens dispensations-
mulighed (paragraf 12). Der pågår løbende 
overvejelser om organisatoriske tilpasninger, 
blandt andet set i lyset af ønsket om større 
faglig og økonomisk robusthed og effektivitet 
samt ledelsesmæssig slagkraft.

Størstedelen 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. Hvor det ikke kan lade 
sig gøre at placere enheder i Universitetspar-
ken, arbejder universitetet for at samle dem i 
umiddelbar nærhed heraf under hensyntagen 
til det faglige miljøs robusthed. Universitetet 
tilstræber, 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. 

Aarhus Universitet ønsker fortsat at være 
et klassisk universitet med en fuldt udbygget 
fagvifte. Universitetet tilsigter at forny forsk-
ning og uddannelse i takt med fagenes udvik-
ling, nationalt og internationalt. Kontinuerligt 
overvejes mulighederne for at ajourføre fag-

kredsen ved at indføre nye fagområder og 
nedlægge gamle, blandt andet under indtryk 
af den samfundsmæssige udvikling. En bety-
delig faglig og pædagogisk fornyelse foregår 
gennem tilbagevendende ændringer i studie-
ordninger. Aarhus Universitet er og ønsker 
fortsat at være et landsdækkende universitet, 
der rekrutterer sine studerende fra hele landet 
og sine ansatte fra Danmark og fra udlandet. 

Aarhus Universitet vil fortsat udbygge 
sine internationale relationer som en af de 
vigtige veje til at sikre aktualitet, relevans 
og kvalitet i universitetets aktiviteter. Ud 
over den ordinære undervisning for bachelor- 
og kandidatstuderende samt uddannelse af 
forskerstuderende sigter universitetet på at 
udbygge sin aktivitet inden for efter- og vide-
reuddannelse, i form af åben uddannelse og 
gennem kursusvirksomhed. Til universitetet 
kan knyttes kurser og skoleafdelinger, der 
udbyder andre typer af undervisning end 
universitetsundervisning.

I Aarhus Universitets organisation og 
opgaver indgår deltagelse i driften af Moes-
gård Museum, Naturhistorisk Museum, Steno 
Museet, Antikmuseet samt Orion Planetariet i 
Jels. Formålet hermed er at formidle viden og 
forskningsresultater i visuel form til en større 
kreds af interesserede. Universitetet lægger 
endvidere vægt på, at forskning og undervis-
ning inden for de æstetiske fag sker i stadig 
vekselvirkning med det omgivende samfunds 
kulturelle liv og initiativer, samt at andre 
fagområder har vigtige forbindelseslinjer til 
sundhedsvæsenet og erhvervslivet. 

1.3 HOVEDTAL 2001
Aarhus Universitet er Danmarks næststørste 
universitet. Det har i 2001 haft 21.588 stu-
derende indskrevet, aflønnet over 10.000 
personer, der omregnet svarer til 3.304 fuld-
tidsansatte (årsværk) og er således en af de 
største arbejdspladser i Århus Kommune og i 
Jylland. Aarhus Universitet omsatte i 2001 for 
2.026 mio. kr. og uddannede 1.379 kandidater 
og 208 ph.d.�er.

Tabel 1.
Årets hovedtal, Aarhus Uni-
versitet 2001

År 2001 i hovedtal

1.379Kandidatproduktion2.098Indtægter, mio. kr.
1.650Bachelorproduktion1.622heraf ordinære bevillinger, mio. kr.

21.588Studenterbestand476heraf eksterne midler, mio. kr.
11.356STÅ-produktion, ordinær udd.2.026Udgifter, mio. kr.

3.308Studenteroptag72Nettoresultat, mio. kr.
208Antal ph.d.-grader46Primosaldo, mio. kr.

15Antal doktorgrader118Videreførselsbeløb, mio. kr.
5.056Antal publikationer157Beholdning, eksterne midler ultimo, mio. k

168.494Nettoareal i kvm.3.304Antal årsværk
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De studenterrelaterede tal kommenteres i 
det efterfølgende kapitel 3, hvor tallene er ind-
placeret i relevante tidsrækker. Her skal alene 
årets økonomiske resultat kommenteres. Årets 
nettoresultat på 72 mio. kr. og det akkumule-
rede resultat til videreførsel på 118 mio. kr. 
fremkommer som summer af årsresultaterne 
på ordinær virksomhed, indtægtsdækket virk-
somhed og retsmedicin. På ordinær virksom-
hed alene er de tilsvarende tal 68 mio. kr. 
henholdsvis 80 mio. kr. Sættes nettoresultatet 
og det akkumulerede resultat i relation til 
årets ordinære bevillinger, udgør overskuddet 
og det akkumulerede overskud 4,4 pct. hen-
holdsvis 7,3 pct. 

Overskuddet anvendes til afskrivninger og 
henlæggelser og skaber endvidere en buffer 
i forhold til udsving i taxameterbevillingen. 
Hertil kommer mere omkostningskrævende 
aktiviteter. For finansåret 2002 drejer dette sig 
for det første om en omfattende opgradering 
af universitetets edb-netværk og elsystem, alt-
så en styrkelse af universitetets elektroniske 
infrastruktur. For det andet er det afsat bety-
delige beløb til ombygning og renovering af 
eksisterende bygninger i forbindelse med de 
rokader, der stadig finder sted. For det tredje 
sigter en del af overskuddet på faglig omstil-
ling og en tiltrængt personalevækst på nogle 
områder. Endelig skal en del af overskuddet 
være med til imødegå den fremtidige og 
voksende afstand mellem huslejeindtægter og 
�udgifter. I betragtning af disse aktiviteters og 
forholds omfang havde det været ønskeligt 
med et større overskud.

På grund af universitetets samlede økono-
mis størrelse og hensynet til en fagligt set hen-
sigtsmæssig gennemførelse af investeringer og 
større indsatser, er der samtidig grund til at 
pege på nødvendigheden af at ændre de stive 
regler, hvad angår muligheden for at videre-
føre såvel årlige overskud som årlige under-
skud. Dette ville øge en ansvarlig ledelses 
strategiske handlekraft.

1.4 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 
Virksomhedsregnskabet (VR) er en del af uni-
versitetets årlige afrapportering til omverde-
nen. I årsberetningen for 2001, der udkommer 
i eftersommeren 2002, er der en meget detal-
jeret afrapportering om de enkelte resultater 
i form af navne på kandidater, ph.d.er og 
doktorander, fakulteters og institutters virke, 
forskernes enkelte publikationer og modtagne 
eksterne tilskud samt de vigtigste af de mange 
interne og eksterne arbejdsopgaver og relatio-
ner, universitetets ansatte er involveret i.

Dette virksomhedsregnskab præsenterer 
hovedtrækkene i Aarhus Universitets aktivitet 

i regnskabsåret 2001 og studieåret 2000/2001. 
VR 2001 omtaler de faglige aktiviteter og 
udviklinger i form af uddannelse (kapitel 
3) og forskning, herunder forskeruddannelse 
(kapitel 4), og der gøres status over de 
økonomiske (kapitel 6) og andre forudsætnin-
ger (kapitel 5) for universitetets hovedformål: 
uddannelse og forskning. I kapitel 6 findes 
driftsregnskabet. 

Det sidste substantielle kapitel, kapitel 7, 
omhandler en af de væsentligste satsninger 
for Aarhus Universitet, nemlig universitetets 
engagement i IT-byen Katrinebjerg. Denne 
satsning har strategisk karakter, fordi den 
tilsigter at løfte et samfundsmæssigt vigtigt 
område forsknings- og uddannelsesmæssigt, 
og fordi dette løft sker i samarbejde med 
offentlige myndigheder, med private virk-
somheder samt med andre uddannelsesin-
stitutioner. IT-byen Katrinebjerg er således 
et eksempel på en faglig prioritering, hvis 
gennemførelse bygger på samarbejde mellem 
fakulteter og involverer et betydeligt samar-
bejde med det øvrige samfund.

Efter påtegningen i kapitel 8 findes et 
udførligt bilagsmateriale. Flere af disse bilag 
indeholder obligatoriske oplysninger, der såle-
des indgår i det egentlige virksomhedsregn-
skab. Det drejer sig om bilag 6 (tabel 46), bilag 
7, bilag 8 (tabel 52 og 53), bilag 9, bilag 10 
samt bilag 12. Bilag 1-5 beskriver de enkelte 
fakulteters væsentlige forsknings- og uddan-
nelsesresultater og -indsatser, ligesom bilagene 
indeholder et datablad med nøgletal for hvert 
enkelt fakultet. I lighed med sidste års virk-
somhedsregnskab har universitetet fastholdt 
en mere udførlig beskrivelse af Det Naturvi-
denskabelige Fakultet. Det hænger sammen 
med de naturvidenskabelige uddannelsers og 
fags generelt pressede situation, der kræver 
betydelig opmærksomhed og en længereva-
rende indsats på mange niveauer. Endelig 
indeholder bilag 11 en oversigt over nye og 
ændrede uddannelser i 2001. Om bilag 10 
skal nævnes, at det beskriver Kompetenceen-
hedens arbejde med at styrke og koordinere 
udbuddet af praksisrettet forskningsbaseret 
efter- og videreuddannelse. Opbygningen af 
et sådan uddannelsesudbud, der er både fag-
ligt relevant, forsvarligt og økonomisk leve-
dygtigt, vil tage nogen tid og også rumme 
mulighed for fejlslag. Aarhus Universitet har 
imidlertid til hensigt at give denne aktivitet en 
permanent synlig plads i det samlede udbud 
af uddannelser.

Endelig er det på sin plads at nævne 
en væsentlig ændring i dette virksom-
hedsregnskab sammenlignet med tidligere 
års afrapportering. I overensstemmelse med 
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Udviklingskontrakten har universitetet defi-
neret en række kategorier for de forsknings-
publikationer, dets forskere har til opgave at 
bidrage med. Hensigten har været at få et 
mere differentieret udtryk for publiceringen 
af forskningsresultater, og i forbindelse med 
introduktionen heraf er der strammet op på 
indberetningsproceduren, således at der her 
kun inddrages publiceringsaktivitet, der har 
karakter af forskning. Kategorierne anvendes 
af hele universitetet, men det giver sig selv 
på grund af fagområders forskellighed og for-
skellige publiceringstraditioner, at sammenlig-
ninger bedst sker inden for sammenlignelige 
områder, optimalt i form af sammenligninger 
over tid.

Som følge af denne nye kategorisering 
indeholder den efterfølgende tabel 3 over nøg-
letal ikke et samlet publikationstal for 2001. 
Vurdering af dette års publicering kan derfor 
først efterhånden bygge på en relevant tidsse-
rie. I forbindelse med tabel 16 i kapitel 4 er der 
en lidt mere udførlig omtale af nyskabelsen.

Inden kapitel 3-7, der primært fokuserer på 
2001, indledes dog med et kapitel om de sid-
ste 10 års hovedlinjer. De fleste af universite-
tets faglige aktiviteter kan først forstås i 
et fler- eller endda mangeårigt perspektiv, 
og det giver mere mening at betragte dem 
som et bidrag til landets investeringer end 
som produkter. En bacheloruddannelse og en 
efterfølgende kandidatuddannelse tager såle-
des typisk mindst fem år fra den indledende 
introduktion til et fag til udstedelse af et 
kandidatbevis. Et forskningsprojekt indledes, 
afsluttes og afrapporteres ligeledes sjældent 
inden for samme år, og det enkelte forsknings-
resultat hviler i øvrigt på både den enkelte for-
skers og andre forskeres årelange forudgående 
arbejde. 

1.5 UDVIKLINGSKONTRAKT 2000-2003 
MED TILLÆG 2001-2004
Aarhus Universitet har indgået en udviklings-
kontrakt for perioden 2000-2003 og tillæg her-
til for perioden 2001-2004 med Forsknings- og 
Undervisningsministerierne. Det var forudset 
i udviklingskontrakten, at denne skulle afkla-
res og præciseres i løbet af kontraktperioden. 
Tillægget er på nogle punkter en sådan præci-
sering, men indeholder også andre punkter, 
ligesom udviklingskontraktens punkter ikke 
er udtømmende dækket i tillægget. Der er 
således hverken fuldstændig tidsmæssig eller 
emnemæssig sammenfald mellem de to afta-
ler. De to aftaler er derfor afrapporteret hver 
for sig i VR 2001 i kap 3. Uddannelse, kap. 
4. Forskning og kap. 5. Forudsætninger for forsk-
ning og uddannelse. 

De to aftaler afrapporteres selvstændigt, 
om end summarisk, fordi de langtfra dækker 
alle universitetets aktiviteter, og af den grund 
giver afrapporteringen ikke et fyldestgørende 
billede af de aktiviteter, der er foregået på 
Aarhus Universitet i 2001. Afrapporteringerne 
sker i et vist omfang ved henvisning til den 
mere sammenhængende beskrivelse, der er i 
VR 2001 af de aktiviteter og initiativer, som 
aftalernes emner indgår i. Desuden er det af 
pladshensyn valgt kun at omtale de emner i 
udviklingskontrakten og tillægget, som ud fra 
en samlet universitetssynsvinkel er afsluttet/
opfyldt i 2001, eller hvor der er igangsat 
aktiviteter og initiativer i 2001 med henblik 
på kontinuerlig aktivitet. Den generelle afrap-
portering omtaler således ikke nærmere de 
emner i aftalen, hvor aktiviteter og initiativer 
er igang, men endnu ikke afsluttet. Den gene-
relle afrapportering er kortfattet og overord-
net. En nærmere beskrivelse af emner og 
tilhørende aktiviteter og initativer findes del-
vis i fakultetsafsnittene i bilag 1-5. Den ske-
matiske afrapportering følger systematikken 
i henholdsvis udviklingskontrakten og tillæg-
get.

1.6 PERSPEKTIVER
Aarhus Universitet står i 2002 og i de nær-
meste år over for tre meget væsentlige udfor-
dringer, der har at gøre med rammerne for 
universitetets faglige aktivitet. En konstruktiv 
håndtering af disse udfordringer vil således 
have væsentlig indflydelse på universitetets 
evne til at møde nye faglige udfordringer. Den 
første udfordring vedrører fornyelsen af især 
universitetets stab af forskere og undervisere. 
Der vil om syv til ti år være behov for en bety-
delig udskiftning på grund af et stort antal 
ansattes pensionering (se s. 76); men det er 
tvingende nødvendigt allerede nu at forberede 
denne situation. Det indebærer tilstedeværel-
sen af livskraftige forskeruddannelser samt et 
betydeligt antal adjunkt- eller post.doc-stillin-
ger, fordi kun en meget stor aktivitet her giver 
et tilstrækkeligt input til nyrekruttering. Øko-
nomiske problemer på universitetet må derfor 
ikke � og under ingen omstændigheder i sær-
lig grad � ramme karrierestigens nederste trin. 

Den anden udfordring består i at udvikle 
universitetets ledelsessystem på alle tre 
niveauer på en sådan måde, at de bedste ele-
menter i det gældende ledelsessystem befrug-
tes af nye elementer og institutionelle forhold 
med det formål at skabe en større og mere 
ensartet ledelseskraft. 

Under indtryk af det statslige huslejebe-
talingssystem, Statens Ejendomsadministrati-
on � SEA, der trådte i kraft i 2001, består 
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den tredje udfordring i at skabe sammenhæng 
mellem de aktivitetsbaserede huslejeindtægter 
og de faktiske husleje- og bygningsdriftsudgif-
ter. Universitetets høje aktivitetsniveau beret-
tiger til en større huslejeindtægt, end der 
modtages, fordi SEAs fulde virkning indføres 
over en tiårig periode. Da universitetets reg-
ninger i dag ikke kan betales med en forventet 
merbevilling i 2010, er det nødvendigt meget 
nøje at vurdere omfang og tidsprofil for den 
planlagte bygningsvækst � og i den forbin-
delse søge at øge huslejebevillingen og/eller 
gennemføre en skarpere prioritering af udbyg-
ningens delelementer. 

Kapitel 1 - Aarhus Universitet
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Kapitlet sammenfatter og afbilder nogle 
hovedtræk af Aarhus Universitets aktivitet i 
2001 set i et tiårigt perspektiv. Væsentlige 
ændringer kommenteres enten her eller i de 
tre næste kapitler.

I 10-årsperioden fra 1992 til 2001 har Aar-
hus Universitet generelt oplevet en vækst for 
alle væsentlige hovedtal � jf. tabel 2-4 og figur 
1-5. Introduktionen af SEA i 2002 skal dog 
bemærkes. Denne omlægning af huslejebeta-
lingen påvirker regnskabet med 196,7 mio. kr. 
i 2001. Som det fremgår af tabel 2, har univer-
sitetets driftsmidler været jævnt stigende i den 
seneste 10-årsperiode, men med en aftagende 
og faldende tendens i de seneste år, jf. figur 
4. Der har specielt frem til 1997 været en 
kraftig vækst i omfanget af eksterne midler 
givet til universitetet fra private og offentlige 
kilder til bestemte 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 og 
frem til 2000 har der været et fald i de eks-
terne midler, hvorefter der igen har været en 
stigning fra 2000 til 2001. 

Universitetets resourceindsats i form af per-
sonale er, som det ses i tabel 3 og figur 2, 
steget i perioden frem til 1999 for herefter 
at falde svagt. Stigningen i antallet af TAP-
årsværk (teknisk-administrativt personale) har 
i 10-års perioden været på 27 pct., mens antal-
let af VIP-årsværk (videnskabeligt personale) 
i perioden kun er vokset med ca. 4 pct. Fra 
1999 til 2001 er antal VIP-årsværk faldet fra 
1.546 til 1.442, svarende til ca. 7 pct. Det skal 
bemærkes, at forskerstuderende ikke indgår i 
denne personaleopgørelse.

KAPITEL 2

HOVEDLINJER FOR 2001

2001200019991998199719961995199419931992Hovedtal, økonomi, mio. kr.

1.9761.7411.7611.7411.6691.5721.4951.4141.3851.307Udgifter i alt

1.3081.2951.2791.2581.1821.1711.1301.046994957Ordinær finansiering

197SEA-huslejeændring

471446482483487401366369391350Ekstern finansiering

2001200019991998199719961995199419931992Hovedtal, personale

2.9702.9913.0203.0052.9302.8142.7722.6612.6282.588Antal årsværk i alt

1.4421.4981.5461.5601.5191.4651.4071.4081.3691.392VIP-årsværk*

1.5281.4931.4741.4451.4101.3491.3651.2531.2591.196TAP-årsværk

3.4303.7253.4303.0982.8212.5502.224Antal publikationer

20819017616216615513111110370Antal ph.d.-grader

15242423252220313721Antal doktorgrader

2001200019991998199719961995199419931992Hovedtal, studenter

8.1767.746STTV
11.35611.19010.86110.45510.0409.7969.2439.081STÅ-produktion

3.3083.4483.3283.2313.2923.0202.9003.1712.7532.575Studenteroptag
21.58820.79320.59219.84119.24718.77218.85218.50617.30316.124Studenterbestand

1.3791.4751.4101.2981.2411.1421.1981.1411.0381.099Kandidatproduktion
700709735732737763875843725Antal ph.d.-studerende

Tabel 2. 
Økonomiske nøgletal for 
Aarhus Universitet i peri-
oden 1992-2001, mio. kr. 
2001-niveau ekskl. instituti-
onsinterne overførelsesudgif-
ter
Tabel 3.
Nøgletal for personale i perio-
den 1992-2001
* VIP-årsværk er angivet 
uden stipendiater
Tabel 4.
Nøgletal for studerende, 
1992-2001
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Den samlede stigning siden 1992 i ressour-
ceindsatsen målt i antal årsværk er i alt på 
knap 15 pct., mens stigningen i ressourceind-
satsen målt i 2001-kroner i samme periode 

er på 36 pct. (uden SEA-huslejeændringen). 
Produktionen målt som antal kandidater er i 
perioden steget godt 25 pct., mens antallet af 
ph.d.-grader er mere end tredoblet. Der fore-
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Figur 1. 
Universitetets udgifter for-
delt på ordinære og eksterne 
midler i perioden 1992-2001, 
2001-niveau

Figur 2.
Personale fordelt på VIP- 
og TAP-årsværk i perioden 
1992-2001, ekskl. stipendia-
ter

Figur 3.
Studenterbestand og 
STÅ-produktion i perioden 
1992-2001
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ligger ikke tal, der kan anvendes som indika-
tor for udviklingen i forskningsproduktion for 
hele denne periode fra 1992. Tidsserien over 
publikationer viser, jf. tabel 3, at antallet af 
forskningspublikationer fra Aarhus Universi-
tet er steget støt med ca. 10 pct. år årligt frem 
til 1999. Fra 1999 til 2000 har der været et 
betydeligt fald i antal forskningspublikationer. 
(Disse tal inkluderer ikke den kliniske sektor). 
De nye publiceringskategorier er omtalt i 
kapitel 1 og i forbindelse med tabel 16 i kapi-
tel 4. Antallet af ph.d.-studerende har i 10-års-
perioden været ret konstant, mens antallet af 
tildelte ph.d.-grader er vokset fra 70 til 208.

Af tabel 4 fremgår, at studenterbestanden 
på Aarhus Universitet steg med over 5.000 
personer i perioden fra 1992 til 2001, svarende 
til 34 pct. I perioden fra 1994-2001 var stig-
ningen i studenterbestanden dog kun 17 pct. 

Studenteroptaget steg i de samme to perioder 
med henholdsvis 28 pct. og 4 pct. Der forelig-
ger ikke sammenlignelige opgørelser, der kan 
anvendes som indikator for produktionen i 
form af studerendes studieaktivitet før 1994, 
men i perioden fra 1994 og frem er studie-
aktiviteten målt som STÅ (studenterårsværk, 
der opgøres som beståede eksaminer) steget 
med 25 pct. fra 9.081 til 11.356 STÅ i 2001. 
Endvidere fremgår det af tabel 4, at antallet af 
færdiguddannede kandidater i perioden blev 
øget, men at der fra 2000 til 2001 var et fald 
på 7 pct. Der må antages at være flere årsager 
til dette fald, inklusive mere tilfældige forhold. 
Universitetet vil arbejde på at etablere præcise 
og valide vurderinger af årsagerne til nedgan-
gen og vil � afhængigt af årsagernes karakter � 
tage initiativ til modgående foranstaltninger.
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For perioden fra 1994 til 2001 er antallet 
af ph.d.-konfereringer og antallet af publika-
tioner vokset betydeligt, og der er en pæn 
vækst i universitetets STÅ-produktion, mens 
væksten i udgifter er aftagende. Det ses af 
figur 5, at personaleforbruget er stagnerende 
med et fald siden 1999, mens der er en stabil 

og fortsat vækst i studenterbestanden. Kandi-
datproduktionen øges frem til 2000, hvorefter 
der er et fald. Figur 4 og 5 viser generelt, at 
der i perioden har været en klar fremgang i 
produktionen, mens udgifter og personalefor-
brug er holdt i ro.

Figur 4.
Indekseret udvikling 
1994-2001 for nøgletal for 
samlede udgifter og produk-
tion

Figur 5.
Indekseret udvikling 
1994-2001 for nøgletal for 
ressourcer og produktion
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KAPITEL 3

UDDANNELSE 

3.1 OPTAG OG UDBUD AF STUDIEPLADSER
Antallet af ordinære studerende ved Aarhus 
Universitet er fra 1998 til 2001 vokset fra 
19.841 i 1998 til 21.588 i 2001, svarende til en 
stigning på knap 9 pct. Antallet af studenter-
årsværk er i perioden 1998 til 2001 ligeledes 
steget med knap 9 pct. Den gennemsnitlige 
STÅ-produktion pr. indskrevet studerende lig-
ger således på 0,53 både i 1998 og 2001.

Stigningen i antallet af studerende i perio-
den 2000 til 2001 udgør knap 4 pct. og er 
delvist påvirket af, at kandidatuddannelsen i 

sygepleje pr. 1. januar 2001 kom under Aarhus 
Universitet, idet denne gruppe af studerende 
udgør 1/4 af den samlede stigning i perioden.

Aarhus Universitet tilbød i alt 3.947 pladser 
i forbindelse med KOT-optagelsesrunden 2001 
og optog 3.425 ordinære studerende, heraf 
2.913 på deres førsteprioritet. Pr. 1. oktober 
2001 var der 3.308 optagne, hvilket svarer 
til 1999-niveauet, men er et fald på 4 pct. i 
forhold til 2000. Det faldende ansøgertal har 
naturligvis givet anledning til interne over-
vejelser om årsager, og hvilke muligheder 

Tabel 5.
Uddannelsesudgifter 
1998-2001 fordelt på delfor-
mål, mio. kr., 2001-niveau

2001200019991998

471,1467,8479,0460,8Ordinær uddannelse
20,922,325,025,3Åben uddannelse
23,724,326,925,1Ikke-videregående uddannelse
10,511,110,59,4International studenterudveksling
8,16,42,15,6Kursusundervisning

534,3531,9543,5526,2Uddannelse i alt

2001200019991998

21.58820.79320.59219.841Antal studerende
11.35611.19010.86110.455Antal studenterårsværk (STÅ)
11.22511.05110.71510.319- heraf lange videregående uddannelser

131139146136- heraf andre videregående uddannelser
153151165160Antal årselever/klinikassistentuddannelsen mv.

42.00042.30044.70044.700Gennemsnitlig uddannelsesudgift pr. STÅ/2001-kr.

2001200019991998

403429448437VIP-ÅV, ordinær uddannelse*
220211218229DVIP-ÅV, ordinær uddannelse*
623640666666VIP+DVIP ÅV, ordinær uddannelse

11.22511.05110.71510.319STÅ, ordinær uddannelse
18,017,316,115,5STÅ pr. VIP+DVIP-ÅV, ordinær uddannelse
12,912,111,411,3Antal STÅ pr. VIP-ÅV, underkonto 10**

2001200019991998

4.6104.7344.8054.782Antal 1. prioritetsansøgere pr. 28. juli

3.3083.4483.3283.231Antal optagne pr. 1. oktober

22,522,422,422,5De optagnes gennemsnitsalder

Tabel 7.
Ansøgere og optagne på 
ordinær uddannelse gennem 
KOT 1998-2001 

Tabel 6.
Aktivitets- og produktionstal 
for ordinær uddannelse 
1998-2001

Tabel 9.
Antal STÅ pr. VIP- og 
DVIP-årsværk vedrørende 
ordinær uddannelse samt pr. 
ord. finansieret VIP-ÅV, 
1998-2001. ÅV for stipendia-
ter indgår ikke.
* Kliniske professorer og lek-
torer indgår før 2000 som 
VIP-ÅV, mens de fra og med 
2000 indgår som DVIP-ÅV
** VIP-ÅV på underkonto 10 
er opgjort uden kliniske pro-
fessorer og lektorer 

2001200019991998

Samlet forskningsbevilling ift. STÅ, 
86,683,590,092,6ordinær uddannelse, t.kr./STÅ

Tabel 8.
Forskningsindtægt pr. STÅ
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Aarhus Universitet har for at påvirke denne 
udvikling, jf. bilag 1-5. Tilbagegangen i ansø-
gerantallet er ikke et isoleret fænomen på Aar-
hus Universitet. Landets universiteter oplever 
generelt en ansøgertilbagegang i disse år, og 
årsagerne hertil skal nok findes i flere forhold. 
Særligt skal nævnes, at der bliver stadig færre 
unge pr. årgang, hvorfor det må forudses, 
at ansøgerantallet i de kommende år fortsat 
vil være faldende. Samlet set er optagelses-
chancerne for den enkelte ansøger øget bety-
deligt de sidste år � et forhold, som naturligvis 
afspejler sig i gradvist faldende grænsekvo-
tienter for de fleste uddannelsers vedkom-
mende.

Universitetet er i gang med at udvikle nye 
uddannelser og uddannelseskombinationer, jf. 
kap. 3.2. Samtidig har universitetet i 2001 gjort 
meget for at informere om sine uddannelser 
for at tiltrække flere ansøgere til uddannelser 
med ledige pladser, herunder ikke mindst de 
naturvidenskabelige uddannelser. Universite-
tet afholdt forud for optagelsesrunden 2001 
blandt andet et Åbent Hus-arrangement og 
særlige introduktionsmøder for gymnasievej-
ledere. Universitetet har endvidere oprettet et 
studieformidlerkorps med deltagere fra alle 
fakulteter, og der er afholdt en uddannelses-
dag for studieformidlerkorpset i 2001. Korpset 

forventes i 2002 at deltage i uddannelses-
messerne i Ålborg og Fredericia, Studietræf i 
Århus, universitetets Åbent Hus-arrangement 
og uddannelsesdagen Studielørdag i Herning.

På Det Teologiske Fakultet er der i 2001 
etableret en særlig task force for at udbrede 
kendskabet til studierne og de faciliteter og 
muligheder, studierne tilbyder. I den forbin-
delse er der ind ledt samarbejde med gymna-
sier med tilbud om temadage og foredrag.

Ud over det årlige Natur-i-teltet arran-
gement er Det Naturvidenskabelige Fakultet 
(med økonomiske støtte fra Undervisningsmi-
nisteriet) involveret i NATLYS-projektet om 
efteruddannelse af folkeskolelærere i Natur og 
teknik, etablering af faciliteter til støtte for 
undervisningen i Natur og teknik, materia-
lecenter og øget samarbejde mellem skoler, 
virksomheder og institutioner/mu seer; og 
fakultetet er via Center for Naturfagenes 
Didaktik involveret i efteruddannelser af 
gymnasie lærere i fysik (HOT-projektet) samt 
i en række undersøgelser af fysikundervis-
ningen i gymnasiet. Endvidere er studie-
indgangen for lærerbacheloruddannelsen og 
studieordningen for økonomi ændret � alt 
med henblik på at tiltrække flere motiverede 
studerende.

2001200019991998

612641697775Antal deltagende årselever

12161612Færdiguddannede på hele uddannelser

3.2 NYE OG ÆNDREDE UDDANNELSER OG 
UDDANNELSESKOMBINATIONER, HERUNDER 
EFTERUDDANNELSE 

I 2001 har der på åben uddannelse været 612 
deltagende årselever og der er blevet uddan-
net 12 kandidater (tabel 10). Fra 1998 til 2001 
er antal årselever faldet med 21 pct.

Der har været en ganske betragtelig akti-
vitet vedrørende udvikling eller ændring af 
uddannelser og modulisering af eksisterende 
uddannelser, bl. a. som et led i kompetenceen-
hedsprojektet. Status for de forskellige uddan-
nelser fremgår af oversigt 7 i bilag 11. Der har 
i 2001 på alle fakulteter været arbejdet med 
forslag til i alt 51 nye uddannelser, hvoraf 7 er 
i IT-Vest-regi. Foreløbig har Undervisningsmi-
nisteriet godkendt 8 forslag, afslået 1 forslag 
og tildelt udviklingsmidler til 19 forslag. Der 
er desuden vedtaget en del nye studieordnin-
ger. Det Humanistiske Fakultet har i december 
2001 vedtaget en ændring af den overordnede 
studiestruktur for samtlige fakultetets bache-
lor- og kandidatuddannelser. Fra september 
2003 vil samtlige bacheloruddannelser være 

tofaglige, og kandidatuddannelserne vil alle 
indeholde mulighed for praktik og tværfag-
lige forløb. Hensigten er at skabe dynamiske, 
fleksible uddannelser, der giver kandidaterne 
mulighed for individuel profilering, jf. bilag 1.

Der kan endvidere peges på, at der er ind-
ført en ny studieordning for økonomi, at Det 
Teologiske Fakultet sammen med det tilsva-
rende fakultet på Københavns Universitet er i 
gang med at udvikle sin teologiske fagvifte, og 
at der er søgt om permanentgørelse af uddan-
nelsen Master of Public Health.

Kompetenceenheden har fokuseret på 
udvikling af forskningsbaseret efter- og vide-
reuddannelse med relevans for det offentlige 
og private erhvervsliv. Dialog med arbejds-
markedets parter og deltagere i universitetets 
efter- og videreuddannelse har været omdrej-
ningspunktet for arbejdet.

Der er foretaget et stort antal behovsaf-
dækninger og etableret en række netværk. På 

Tabel 10.
Åben uddannelse 1998-2001
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ledelsesniveau har universitetet etableret et 
eksternt panel for efter- og videreuddannelse. 
Men også på uddannelsesniveau samarbejder 
faglige udviklingsmiljøer med repræsentanter 
for offentlige og private virksomheder, faglige 
organisationer og andre interessenter.

Kompetenceenheden har især ydet støtte 
til arbejdet med masteruddannelser. Sigtet har 
været relevante praksisrettede tilbud om vide-
reuddannelse til mellemlangt uddannede, og 
tilbud til akademikere, som ønsker at skifte 
spor eller supplere forudgående uddannelse. 
Projektet har i mindre omfang omfattet ind-
tægtsdækkede kurser og åben uddannelse 
uden for videreuddannelsessystemet. 

Medarbejdere i private og offentlige virk-
somheder, konsulentfirmaer og personaleafde-
linger har benyttet den hjemmeside og de 
øvrige servicefunktioner, som Kompetenceen-
heden har udviklet og iværksat som universi-
tetets indgangsdør for henvendelser om efter- 
og videreuddannelse.

Kompetenceenhedsprojektet har bevirket 
en større opmærksomhed på efter- og videre-
uddannelse internt på universitetet, om end 
den usædvanlig korte projektperiode har præ-
get aktiviteterne. Dette til trods er der opnået 
væsentlige resultater. Uden projektbevillingen 
ville Kompetenceenhedens støtte til opbyg-
ning af rammer og arbejdet med udvikling af 
udbud ikke have været mulig.

For yderligere oplysninger om kompeten-
ceenhedsprojektet henvises til den særlige 
redegørelse i bilag 10.

3.3 PÆDAGOGIK OG ANVENDELSE AF IKT 
I UDDANNELSEN
Kendskabet til og anvendelsen af IKT i uddan-
nelsen søges fremmet ved indførelse af IKT 
som et led i uddannelsen, som det f. eks. er 
sket ved indførelse af sundhedsinformatik i 
den nye studieordning for lægeuddannelsen.

Aarhus Universitet arbejder på at etablere 
en fælles postserver med henblik på at alle 
studerende ved universitetet får en e-post-
adresse i forbindelse med indskrivning på uni-
versitetet og universitetet har taget www i 
brug som administrativt kommunikations- og 
selvbetjeningsmiddel i forhold til de stude-
rende. Allerede i dag tilbyder flere fakulteter 
deres studerende e-postadresse og hjemmesi-
de.

Universitetet har øget indsatsen for at 
anvende IKT som pædagogisk værktøj og 
det IKT-pædagogiske laboratorium er taget 

i brug som IKT-pædagogisk værk sted. Lige-
ledes anvendes IKT i universitetets under-
visningslokaler. Der er i samarbejde mellem 
IKT-udvalget og Universitetspædagogisk 
Udviklingsenhed udbudt IKT-kurser, ligesom 
de enkelte fakulteter har gennemført kurser 
eller pilotprojekter. Universitetet fik afslag 
på en ansøgning til ELU om et større IKT-
efteruddannelsesprojekt for universitetslærere. 
Indsatsen på dette område vil derfor blive 
afpasset efter de givne økonomiske rammer 
for det enkelte fakultet.

Det Humanistiske Fakultet er i færd med at 
indføre programmellet FirstClass som et sam-
let, strategisk kommunikationsværktøj (e-post, 
dokumentudveksling, hjemmesider, åbne og 
lukkede konferencer, kalendere mm.) til brug 
i både administration, forskning og undervis-
ning. I løbet af 2001 er halvdelen af fakultetets 
institutter gået over til at anvende FirstClass, 
mens de resterende institutter vil blive intro-
duceret hertil i løbet af 2002.

Den Universitetspædagogiske Udviklings-
enhed har igangsat en evaluering af adjunkt-
uddannelsen på Aarhus Universitet og har 
planlagt og gennemført en spørgeskemaun-
dersøgelse vedrørende erfaringer med den 
hidtidige adjunktuddannelse, herunder udar-
bejdet og udsendt spørgeskemaer til samtlige 
deltagere på de kurser, der har været afholdt 
i perioden 1994-2000, aflagt foreløbig rapport 
om undersøgelsens foreløbige resultater ved 
seminar for valgte ledere på Moesgaard i 
maj måned, udarbejdet endelig rapport og 
planlagt en besøgsrunde til fakulteterne til 
opfølgning af rapporten fra undersøgelsen. 
Udviklingsenheden har planlagt to gå-hjem 
møder i 2002 med temaet �deltagerakti vering 
på storhold� samt en konference inden for 
Dansk Universitetspædagogisk Netværk på 
Aarhus Universitet for alle interesserede uni-
versitetsundervisere og i forbindelse hermed 
etablering af et netværk for de personer, der 
arbejder med universitetspædagogisk udvik-
ling på de danske universiteter. Udvik-
lingsenheden har foretaget videnopsamling � 
indsamlet viden om, hvorledes det univer-
sitetspædagogiske arbejde er organiseret ved 
de andre universiteter i Danmark, anskaffet 
litteratur, som der refereres til på enhedens 
hjemmeside sammen med anden relevant fag-
litteratur inden for feltet. Udviklingsenheden 
har endvidere udarbejdet et forslag til at styr-
ke indsatsen vedrørende undervisernes gene-
relle pædagogiske kvalificering.
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3.4 STUDIEVEJLEDNING OG -FORLØB

Antallet af færdiguddannede bachelorer er 
i perioden 1998 til 2001 næsten fordoblet. 
Den store stigning skyldes, at implementering 
af bachelorstrukturen nu også er gennemført 
på de humanistiske og naturvidenskabelige 
uddannelser. Gennemsnitsalderen blandt fær-
diguddannede bachelorer er i perioden 1998 
til 2001 steget med 1,4 år, mens der i perioden 
2000 til 2001 ses et lille fald på 0,5 år. Den 
gennemsnitlige gennemførelsestid på bache-
loruddannelser dækker over mange individu-
elle forskelle og studier, der er normeret fra 3 
til 4 år. Den gennemsnitlige gennemførelsestid 
er endvidere påvirket af det forhold, at stude-
rende der tidligere var indskrevet på en 5-årig 
kandidatuddannelse gradvist er overført til en 
bachelor-/kandidatstruktur. Den samlede stu-
dietid på bachelorstudiet for disse studerende 
opgøres fra den oprindelige optagelse på den 
5-årige kandidatuddannelse. Derfor påvirkes 
den gennemsnitlige gennemførelsestid i opad-
gående retning i kraft af disse studerende, som 
for en dels vedkommende har bestået bachelo-
ruddannelsen i kraft af meritoverførsel af tidli-
gere beståede eksaminer. 

Antallet af færdiguddannede kandidater er 
i perioden 1998 til 2001 steget med ca. 6 
pct., medens der i perioden 2000 til 2001 kan 
konstateres et fald på ca. 7 pct. Antallet af 
færdiguddannede kandidater indeholder ikke 
cand.phil.er. Det er for tidligt at konkludere 
noget om årsagerne til faldet i antallet af fær-
diguddannede kandidater på baggrund af et 
fald i et enkelt år, men udviklingen vil blive 
fulgt nøje. Den gennemsnitlige gennemførel-
sestid for kandidater opgjort i antal år fra den 
oprindelige optagelse på enten en 5-årig kan-
didatuddannelse eller en bacheloruddannelse 
har i perioden 1998 til 2000 ligget på ca. 7 
år og har i perioden 2000 til 2001 bevæget 
sig ned til 6,5 år. Den gennemsnitlige gen-
nemførelsestid for kandidater dækker � lige-
som for bacheloruddannelserne � over mange 

individuelle forskelle og studier, der er norme-
ret fra 5 til 6½ år inklusive normeringen for 
bacheloruddannelsen for de uddannelser, der 
er omfattet af �3+2-strukturen�. 

Der er på flere fakulteter igangsat initiati-
ver med henblik på at yde en særlig indsats 
for at lette studiestarten, bedre studievejled-
ning og yde vejledning i forbindelse med spe-
cialeskrivning. Endvidere er igangsat diverse 
studieforløbsanalyser, som forventes at kunne 
indikere, hvor der er behov for en særlig ind-
sats.

Studieforløbsundersøgelserne �Den Grøn-
ne Årgang� (årgang 1995), og �Den Blå 
Årgang� (årgang 2000) er igangsat og udført 
med henblik på at supplere kvantitative regi-
steroplysninger med mere kvalitative oplys-
ninger via spørgeskemaundersøgelser. De 
første rapporter fra �Den Blå Årgang� udsen-
des i starten af 2002. De vedrører frafald og 
1. årsprøve og indeholder på visse punkter 
også en sammenligning med �Den Grønne 
Årgang�, idet spørgeskemaerne for de to 
årgange i store træk ligner hinanden. Univer-
sitetet vil under forudsætning af fornødne res-
sourcer forsøge at følge �Den Grønne Årgang� 
lidt endnu for at få belyst emner som antal 
kandidater, antal studieafbrud og antal fortsat 
indskrevne studerende ved Aarhus Universi-
tet, ligesom det overvejes, hvordan kandidater 
kan kontaktes med henblik på opsamling af 
deres erfaringer med overgang mellem uddan-
nelse og arbejdsliv.

Aarhus Universitet har oprettet Studiecen-
ter for studerende med særlige behov, som vej-
leder studerende med fysiske eller psykiske 
funktionsnedsættelser og andre studerende 
med særlige behov. Hensigten med studiecen-
tret er at sikre alle studerende med evner og 
talent et ligeværdigt studiemiljø, idet ingen 
studerende på grund af handicap eller andre 
forhold, der bunder i problemer i de fysiske 
omgivelser eller det sociale miljø, skal have 
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Antal færdiguddannede:

1.6501.4431.146826Bachelorer

1.3791.4751.4101.298Kandidater

47596011Tandplejere og kliniske tandteknikere

De færdiguddannedes gennemsnitsalder:

26,426,925,925Bachelorer

28,829,728,728,7Kandidater

26,927,328,730Tandplejere og kliniske tandteknikere

2001200019991998

4,13,83,53,4Bachelorer

6,56,96,86,7Kandidater

Tabel 11.
Færdiguddannede, ordinær 
uddannelse 1998-2001 og 
deres gennemsnitsalder

Tabel 12.
Gennemsnitlig studietid, 
afsluttede i 1998-2001
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dårligere muligheder end andre for at studere. 
Studiecentret vejleder om, administrerer og 
koordinerer: specialpædagogiske støttemu-
ligheder, kompenserende støtteundervisning, 
mulighed for dispensationer, tilgængelighed, 
særlige læse- og studiepladser, international 
udvikling og samarbejde på området.

3.5 KVALITET OG EVALUERING
Kvalitet i uddannelserne indbefatter ud over 
det rent faglige indhold af de enkelte kurser, 
mange af de emner, der er omtalt i andre 
kapitler, f. eks. vejledning, pædagogik, mulig-
hed for studieophold i udlandet, anvendelse 
af og adgang til moderne IKT og biblioteker, 
gode undervisningslokaler med tidssvarende 
udstyr, adgang til studenter læse pladser og 
-grupperum, samt møde med undervisere, 
der kan formidle kendskabet til den nyeste 
forskning og viden på deres område. Dette 
sidste indebærer, at underviserne samtidig er 
aktive forskere eller for visse fags vedkom-
mende aktive praktikere. Fakulteterne for-
søger at imødekomme dette kvalitetetskrav 
ved anvendelse af faste lærere, ph.d.-stude-
rende og eksterne lektorer med forsknings- 
eller praktikerbaggrund, så vidt det er muligt 
under hensyn til de økonomiske rammer og 
behovet for fleksibel ressourceanvendelse.

På stort set alle fag anvendes evaluerings-
skemaer efter hvert kursusforløb, og for stu-
dier i udlandet udfylder de hjemvendende 
studerende normalt et evalueringsskema, som 
bruges som led i kvalitetsstyringen.

Der er på universitetet sket opfølgning 
på de afsluttede evalueringer fra Evaluerings-
centret af økonomi og teologi. Efter i en 
årrække at have været underlagt evalueringer 
initieret fra overordnede myndigheders side, 
hvor næsten samtlige uddannelser på univer-
sitetet er blevet evalueret, er universitetet � 
blandt andet med inddragelse af erfaringer 
fra gennemførte pilotprojekter � i gang med 
at overveje en hensigtsmæssig model for at 
de enkelte fakulteter kan overtage initiativet 

og ansvaret for turnusevalueringer af samtlige 
uddannelser ved en kombineret uddannelses- 
og forskningsevaluering.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er 
der udviklet en maksimumsmodel, der har 
dannet udgangspunkt for evalueringer i 2001 
på fakultetet, jf. bilag 3. Formålet med evalu-
ering efter maksimumsmodellen er at belyse 
forskningens og undervisningens kvantitet, 
kvalitet og indbyrdes sammenhæng for på 
baggrund heraf at kunne træffe beslutninger 
om styrkelse af kvantitet, kvalitet og indbyr-
des sammenhæng. 

Maksimumsmodellen bygger på tre hove-
delementer: En selvevalueringsrapport, andre 
elementer og endelig et ekspertpanels vurde-
ring af det materiale, der er tilvejebragt. 

Selvevalueringsrapporten dokumenterer 
rammer og aktiviteter i de forudgående 
fire år, og herunder beskrives elementerne 
i den løbende kontrol med og forbedring 
af uddannelsernes og forskningens kvalitet. 
Selvevalueringsrapporten skal desuden belyse 
undervisningens omfang, opbygning og 
undervisningsformer. 

Andre elementer i maksimumsmodellen er 
en beskæftigelsesanalyse blandt kandidater 
og ph.d.ere, fokusgruppeundersøgelser blandt 
nyuddannede bachelorer og kandidater samt  
surveys eller fokusgrupper blandt aftagere og 
lidt ældre kandidater med henblik på en 
vurdering af uddannelsens anvendelighed og 
kvalitet. 

Ekspertpanelet skal bl.a. se på instituttets 
infrastrukturelle rammer og organisation, 
forskningsaktiviteten, sammenhængen mellem 
forskning og undervisning samt vurdere den 
forskningsbaserede undervisnings omfang og 
kvalitet. Der fokuseres på den samlede forsk-
ningsindsats samt hele uddannelser (bachelor, 
kandidat og ph.d.). Enheden for evalueringen 
er det enkelte institut, men da der er tale om 
en maksimumsmodel kan evalueringsmodel-
len for de enkelte institutter afvige fra oven-
stående.
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3.6 INTERNATIONALISERING OG INTERNA-
TIONAL STUDENTERUDVEKSLING

Der er fortsat en stigning i antallet af stude-
rende, der vælger at tage en del af deres stu-
dium i udlandet. I 2000/01 valgte således 584 
af universitetets studerende et sådant meritgi-
vende studieophold, hvilket svarer til ca. 35 
pct. af universitetets aktuelle kandidatproduk-
tion. Der er knyttet en rutinemæssig kvalitets-
vurdering hertil dels i form af det enkelte 
studienævns meritvurdering og dels i form af 
Internationalt Sekretariats opsamling og efter-
følgende formidling af viden om de studeren-
des evaluering af studieopholdet i udlandet.

Universitetet havde i året 2000/01 333 
udenlandske gæstestuderende, der udløste 
internationaliseringstilskud, mod 389 i 
1999/2000. På kort sigt er målet om et øget 
antal udenlandske studerende ikke opfyldt, 
men tendensen er fortsat stigende, hvis man 
ser på en lidt længere årrække. Niveauet er 
således over niveauet for alle tidligere år. Mere 
end 75 pct. af de gæstestuderende kommer 
fra Europa og især EU-landene, og en stor 
del af universitetets studerende vælger også 
et europæisk universitet som deres studiested. 
Der er antalsmæssigt en vis balance mellem 
ud- og indgående studerende i forholdet til 
øvrige europæiske lande, idet der ses en over-
vægt af udgående studerende til engelskspro-
gede lande og en overvægt af indkommende 
studerende fra tidligere østlande. Universitetet 
forsøger via �top-up grants� og �stop-over-visits� 
at ændre denne balance, og i det hele taget 
via aftaler, information og engelsksprogede 
undervisningstilbud at få en større studenter-
udveksling med oversøiske lande, herunder 
Østasien og landene på de amerikanske konti-
nenter.

På Aarhus Universitet udbydes flere hun-
drede kurser og seminarer på fremmedsprog 
hvert semester. Disse kurser og seminarer 
findes især på de humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige uddannelser. På andre 
uddannelser (f.eks. økonomi og naturviden-
skab) bliver de ordinære uddannelsesmoduler 
afholdt på engelsk, såfremt der er behov 
for det, dvs. hvis blot én deltager er frem-
medsproget. Der er også udviklet særlige 
programmer henvendt til udenlandske stude-
rende, herunder suppleringsuddannelse i Køn, 
kommunikation og kultur, i Scandinavian Cul-
tural Studies og masteruddannelser i Etik, 

europastudier og kognitiv semiotik samt et 
½-årligt studieforløb i Environmental Studies, 
der efter international markedsføring er startet 
med 20 studerende i 2001. Aarhus Universitet 
har via Centre for Tropical Ecosystems Research 
indgået kontrakt med Can Tho University 
(Vietnam), hvorefter der også vil blive udvik-
let undervisning specielt rettet mod udenland-
ske studerende, jf. bilag 5.

En faktor, der betyder en del for den inter-
nationale studentermobilitet, er boligsituatio-
nen. Danske universitetet råder ikke � som 
det ofte er tilfældet for universiteter i udlan-
det � over kollegieboliger, der kan reserveres 
til gæstestuderende. Aarhus Universitet har 
i 2001 kunnet opfylde værelsesgarantien for 
udenlandske gæstestuderende i kraft af hjem-
mel via tekstanmærkning på finansloven til 
udstedelse af huslejegaranti. Denne garanti 
har i gennemsnit kostet 2.500 kr. pr. gæstestu-
derende, hvortil kommer de anvendte admini-
strative ressourcer.

3.7 ERHVERVSVEJLEDNING AF 
NÆSTEN-KANDIDATER
Interessen for de videregående uddannelses-
institutioners erhvervsvejledning er vokset i 
løbet af de seneste år, og fra såvel erhvervsliv, 
de studerende som fra institutionerne selv kan 
ses øgede forventninger til de videregående 
uddannelsers indsats på erhvervsvejlednings-
området. 

Aarhus Universitet ønsker at støtte opbyg-
ningen af en konstruktiv erhvervsvejledning 
for universitetets studerende og i denne for-
bindelse at bidrage til udvikling af udbytte-
rige samarbejdsrelationer med de potentielle 
kandidataftagere på både det private og det 
offentlige arbejdsmarked. Ligeledes ønsker 
universitetet at styrke videnopbygningen på 
området, og universitetet vil derfor gøre 
en aktiv indsats i de allerede etablere de 
evhvervsvejledningsnetværk og medvirke til 
at erfaringsudvekslingen i disse udbredes.

I forbindelse med etablering af samarbejds-
relationer med kandidataftagere har universi-
tetet allerede taget en række nye initiativer, 
som tager udgangspunkt i kendskabet til egne 
uddannelsers faglige kompetencer og indhold, 
og ressourcerne vil primært blive brugt på for-
midling af kontakt og viden mellem studeren-
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917907812774Studerende, der udløser internationaliseringstilskud

333389307266- heraf indgående

584518505508- heraf udgående

Tabel 13.
Udvekslingsstuderende 
1998-2001, der udløser 
internationaliseringstilskud 
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de/kandidater og aftagersiden. 
Ligeledes er det universitetets opfattelse, 

at den bedste og mest smidige kontakt 
mellem studerende og aftagere skabes så tæt 
på de studerende som muligt og så vidt 
muligt på institut- eller fakultetsnivau. Der 
er således allerede i dag en række velfun-
gerende erhvervsvejledningsaftaler og -projek-
ter forankret i universitetets forskellige faglige 
miljøer, jf. bl. a. bilag 1, og det er universitetets 
intention i de kommende år at opsamle viden 
og erfaringer fra disse aftaler og videreformid-
le de positive erfaringer til de øvrige faglige 
miljøer på institutionen. 

Konkret har universitetet etableret samar-
bejdsprojekter med to jyske amter. Det første 
projekt er udviklet af Ringkøbing Amt og 
fungerer som en job- eller projektbørs (infor-
mation herom kan findes på netadressen: 
www.rin gamt.dk) for universitetsstuderende.

Det andet projekt er blevet til på baggrund 
af kontakt fra Rosborg Gymnasium i Vejle 
Amt. Ud fra et ønske om at styrke bro-
bygningen mellem det gymnasiale niveau 
og de videregående uddannelser, har uni-
versitetet indgået en udvekslingsaftale, hvor 
gymnasieelever tilbydes en uges universitets-
undervisning med mentortilknytning, og hvor 
universitetsstuderende tilbydes mulighed for 
at prøve kræfter med underviserrollen i gym-
nasieskolen. Konkret kommer 29 gymnasie-
elever i praktik på universitetet i foråret 
2002, mens 28 studerende kommer i praktik 
på Rosborg Gymnasium i løbet af vinteren 
2001/2002, og yderligere 14 studerende kom-
mer i praktik på 4 andre af amtets gymnasier, 
idet projektet blev udbredt til hele amtet efter 
overvældende interesse fra de universitetets-
studerendes side. 

Det Humanistiske Fakultet har i 2001 etab-
leret et samarbejde med Langkær Gymnasium 
og HF, hvor studerende fra fakultetet varetog 

undervisningen på gymnasiet samtidig med, 
at gymnasielærerne deltog i en pædagogisk 
dag på fakultetet.

Universitetet afventer stadig de første erfa-
ringer med de amtslige samarbejder, men 
umiddelbart kan det konkluderes, at inte-
ressen blandt de studerende for konkret 
erhvervsvejledning i form af f. eks. prakti-
kophold i studietiden er udtalt og ønsket. 
Ligeledes kan det fastslås, at interessen fra 
aftagersiden også er til stede, og med erfarin-
ger fra de igangværende projekter vil denne 
� og samarbejdet mellem universitetet og afta-
gersiden � givetvis kunne styrkes i de kom-
mende år. 

3.8 SAMARBEJDE I NÆROMRÅDET
Aarhus Universitet har i slutningen af 2001 
sammen med øvrige højere læreanstalter i 
området samt Århus Amt og Kommune opret-
tet Center for Entrepreneurship, som er et 
viden-, udviklings- og servicecenter for stu-
derende, nye dimittender, forskere og lærere 
på de højere læreanstalter i området. Formålet 
er at inspirere studerende til at starte egen 
virksomhed, entrepreneurship. Centret sam-
arbejder med de øvrige institutioner, som 
universitetet i forvejen er involveret i: Forsker-
park Århus A/S, Østjysk Innovation A/S, Ale-
xandra Instituttet A/S samt Udviklingsparken 
A/S. Initiativet støttes af EU.

Det Naturvidenskabelige Fakultet har ind-
ledt et samarbejdsprojekt med Århus Kommu-
nale Skoleforvaltning om efteruddannelse af 
folkeskolelærere inden for fagområdet Natur 
og Teknik. Projektet, der startede under 
betegnelsen LASER (inspireret af den ameri-
kanske pendant: Leadership and Assistance 
for Science Education Reform) og er fortsat 
under betegnelsen NATLYS, er tilrettelagt som 
regulær klasseundervisning på Aarhus Uni-
versitet.
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Oversigt 1.
Uddannelsesaktiviteter i 
2001 vedrørende udviklings-
kontrakt 2000-2003

Aarhus Universitets Udviklingskontrakt for perioden 2000 - 2003. 
Gennemførte aktiviteter i 2001 (nummerering følger udviklingskontrakten)

Aktivitet 2001

4.1. Optagelsestal, dimensionering og nye uddannelser

områder
arbejdskraft inden for forskellige
samfundets behov for højt uddannet
bestræbe sig på at tilpasse den faglige til
nå et samlet optagelsestal på 3.600, samt
rekrutteringsmæssige vanskeligheder og
øget tilgang til fag, som for øjeblikket har
I løbet af kontraktperioden tilstræbe en

uddannelseskapaciteten for læger.
Øget overbooking og standbypladser for at sikre fuld udnyttelse af

gennemførelse
heraf på såvel søgning som
uddannelseskombinationer og effekten
undersøge muligheden for nye
Analysere bestående uddannelser samt

4.2. Kvalitet og evaluering

universitetsuddannelse
fra gymnasial uddannelse til
studiestartdelen for at lette overgangen
Arbejde med tilpasninger af

søgning og mindske det sene frafald
økonomi med henblik på bl.a. at øge
og -forløb mv. specielt inden for
analysearbejde af studieordning,-miljø
modeller, og iværksætte internt
hensigtsmæssige studiestatistiske
Opprioritere arbejdet med udvikling af

Opgave/emne

Optaget 3.308 pr. 1.10.2001. Behandles yderligere i kap. 3.1. •

•

bilag 11.
En ganske betragtelig indsats på dette område, jf. kap. 3.2. og oversigt 7 i•

Desuden overflytning af kandidatuddannelse i sygepleje.•

Stor indsats på dette område, jf. kap. 3.3.•

og tilvalgsmulighed
niveau, herunder også IKT som aspekt
IKT-uddannelser på videnskabeligt
Imødekomme behovet for

Justeret lærerbacheloruddannelsen i studieindgangen.•

tiltrække motiverede studerende til NAT
udbyde specielle programmer for at 
Tilpasse lærerbachelor-projektet og

afventer stipendieafklaring, jf. bilag 5.
Forslag til gymnasielæreruddannelse  godkendt af UVM, igangsættelse•

rekrutteringsgrundlag
mat-fys-området mhp. bredere
gymnasielæreruddannelsen på
Uddannelsesreform af

Afslaget medfører, at der skal tænkes i nye baner.
Forslag om en bacheloruddannelse i geografi ikke godkendt af UVM.•

naturvidenskabelige fag
studiestartforudsætninger i
studerende med svagere
Planlægge studieprogrammer særligt for

Ændret studiestarten som led i en ny bacheloruddannelse i økonomi. •

åbningstid.
Forsøg på NAT med "lektiecafeer" for 1. årsstuderende med fast daglig•

studiestarten. 
HUM har afsat en kvalitetspulje bl. a. til tiltag, der kan lette•

studieforløbsundersøgelser omtalt i kap. 3.4.
Emnet er sat i fokus og der er igangsat forskellige tiltag, jf. bl.a.•

Studieordning ændret for økonomiuddannelsen.•

Se kap. 3.5. og bilag 3.•

uddannelser
turnusevalueringer af samtlige
overtager initiativet og ansvaret for
Arbejde på at de enkelte fakulteter
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Oversigt 1 � fortsat.
Uddannelsesaktiviteter i 
2001 vedrørende udviklings-
kontrakt 2000-2003

Aarhus Universitets Udviklingskontrakt for perioden 2000 - 2003.
Gennemførte aktiviteter i 2001 (nummerering følger udviklingskontrakten)

Aktivitet 2001

4.3. Pædagogisk kvalificering af lærerne

kurser på fakulteterne
forskellige former for pædagogiske
universitetsniveau og ved udbud af
oprettelse af en pædagogisk enhed på
universitetspædagogiske arbejde ved
Fortsætte og udbygge det

evalueringer af fakultetets uddannelser
underviserne samt (c)  forestå
pædagogiske kurser og seminarer for
nye undervisningselementer, (b) afholde
kontraktperioden (a) fremsætte forslag til
Enhed for medicinsk uddannelse vil i

4.4. Overvejelser og forsøg med indhold og struktur i studierne

4.5. Studievejledningens betydning for gennemførelse

4.6. Indsats i forbindelse med erhvervsvejledning og udslusning af færdiguddannede

samarbejdsformer med erhvervslivet
næsten-kandidater, af hensigtsmæssige
information, der er til rådighed for
Udbygning af den vejledning og

4.9. Åben Uddannelse, efter- og videreuddannelse af egne kandidater og andre

til egne kandidatere via internettet
(brobygningselementer), herunder tilbud
og videreuddannelse på alle niveauer
henblik på det stigende behov for efter-
universitetsundervisning især med
Fortsat udbyde åben

Opgave/emne

beskrivelse i kap. 3.3.
laboratorium, afholdt pædagogiske kurser med 88 deltagere, jf. nærmere
Idriftsat Universitetspædagogisk Udviklingsenhed og IKT-pædagogisk•

Afholdt pædagogikkurser på jura blandt andet for eksterne undervisere.•

a. Nyt blokkursus i sundhedspsykologi etableret.•

b. Deltagelse i universitetets ph.d.-kursus i undervisning og formidling.•

klinikophold.
c. Evaluering af undervisningen på 3. semester af lægeuddannelsen inkl.•

HOT-projektet vedr. efteruddannelser af gymnasielærere i fysik.
samarbejde mellem skoler, virksomheder og institutioner/ museer, og
Jf. beskrivelsen i kap. 3.1 af NATLYS-projektet, der indebærer øget•

øget i takt med mulighederne herfor
undervisning i hele skolesystem vil blive
aktiviteter vedr. naturvidenskabelig
Center for Naturfagenes Didaktiks 

Mange aktiviteter jf. oversigt 7 i bilag 11.•

imødekommer samfundets behov
kandidaters kvalifikationer
uddannelserne, så de færdiguddannede
Løbende at ændre indhold og struktur i

generale undervisere afholdt.
Er stort set gennemført på alle studieretninger. Kursus for alle studium•

alle studieretninger
filosofiske undervisningstilbud inden for
videnskabsteoretiske, idéhistoriske og
Indføre studium generale -

Der henvises til kap. 3.4.•

internationalisering
smidige meritmuligheder og
for gennemførelse, herunder bl.a.
og kvalitet og disse faktorers betydning
Undersøge studievejledningens omfang

Der er afholdt 2 erhvervsvejlederarrangementer for næsten-kandidater•

Er nærmere beskrevet i kap. 3.7.•

4.8. Studieforløbsundersøgelser

henvises til kap. 3.4.
første rapport om årgangen forventes udsendt i januar 2002. Der
Undersøgelse af "Den blå Årgang" blev igangsat i september 2000. Den•

årgang 2000 ("Den blå Årgang")
forløbsundersøgelse af de optagne
iværksætte en parallel
årgang 1995 ("Den grønne Årgang"), og
forløbsundersøgelse af de studerende
Fortsætte den igangværende

foråret 2001. Vedr. nye udbud henvises til kap. 3.2.
Svagt fald i antallet af kursister til i alt 1.200 pga. mindre søgning i•

Amts gymnasielærere.
HUM har afholdt kursus i anvendelse af IKT i undervisningen for Århus•
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Oversigt 2.
Uddannelsesaktiviteter i 2001 vedrørende tillæg 
til udviklingskontrakt 2001-2004

Status for tillæg til Aarhus Udviklingskontrakt 2001 - 2004 (nummerering følger tillægget)

1. Uddannelsernes identitet og faglig fornyelse

4. God studiekvalitet og -gennemførelse, herunder vejledning

Aktivitet 2001Initiativer

En ganske betragtelig aktivitet, jf. oversigt 7 i bilag 11 og kap. 3.2.•

krav til højtuddannet arbejdskraft
tilpasse uddannelserne til fremtidens
Løbende ajourføre fagkredsen og

Centeret er aftalt i maj 2001. Centervedtægt under udarbejdelse.•

faglige aktiviteter
udvikling af uddannelse og tilhørende
Ingeniørhøjskolen i Århus mhp.
Kandidatuddannelser" i samarbejde med
Etablering af "Center for Tekniske

Kompetenceenhed for Kliniske Databaser; professorat besat.
Afdeling for Klinisk Epidemiologi oprettet og yderligere styrket med•

oprettelse af afdeling og professorat
Faget Klinisk epidemiologi styrket ved

Kernefag identificeret.•

kernefag
psykologi og jura for at identificere
Omformulere studieordning for

i matematik.
gymnasielærere har fungeret som hjælpelærere på 1. årsundervisningen
Samarbejde med Århus Amt om lærerudveksling. En række•

universitetsundervisning på NAT
som undervisere på den indledende
Etablere forsøg med gymnasielærere

universitetet, jf. bilag 10.
Kompetenceenheden er etableret. En ganske betragtelig aktivitet på hele•

videreuddannelse
vedr. udbud af efter- og
Gennemføre kompenteceenhedsprojektet

2. Merit og fleksibilitet
Se oversigt 7 i bilag 11.•

på religionsvidenskab)
teologi, videreudvikling af bredt udbud
Øget antal undervisningsudbud på

Task force og aktiviteter er etableret.•
teologistudiet
Etablere task force mhp. promovering af

Initiativet er opgivet i aftaleperioden•

uddannelsen
naturvidenskabelig komponent i
Øge produktionen af bachelorer med en

Der henvises til kap. 3.1.•
hus-arrangementer
Videreudvikling af Åbent

Flere praktiksteder er oprettet.•
praktiksteder på psykologi
Dækning af studenterefterspørgsel på

iværksætte uddannelsen inden for de eksisterende bekendtgørelser.
Forslaget blev underkendt af ministeriet, som henviste universitetet til at
naturvidenskabelig videnskabshistorie med et humanistisk fag.
Udarbejdet forslag til en uddannelse, der kombinerer•

uddannelsen
naturvidenskabelig komponent i
Øge produktion af bachelorer med en

Se kap. 3.6.3. Internationalisering

Samarbejde er etableret med KU.•

KU
studieordning i samarbejde med TEO,
Gennemføre fornyet eksamens- og

Særlige kurser er udbudt.•
specialevejledning på TEO
Gennemføre forbedret

Initiativet er opgivet.•
indførelse af trimesterordning på NAT
Mere effektive studieforløb ved

dansk, jf.- afnit 3.4.
herunder handicappede og studerende med anden etnisk baggrund end
støtte til studerende med særlige studiemæssige vanskeligheder,
Oprettet studiecenter, der vejleder om, koordinerer og administrerer•

studerende med særlige behov
Videreført og forstærket vejledning for

Der har været afholdt to kurser i 2001.•

vejleder (antal kurser)
2-dages kurser for de faglige, decentrale
Videreførelse og udbygning af interne

forøgelse er ikke realisabel i aftaleperioden.
Antallet af timer er øget fra ca. 13.000 i 2000 til 13.500 i 2001. Større•

instruktorundervisning på HUM
Øge antal timer med

 Styrket gennem teori-praksis netværket.•
psykologi
Styrket netværk til professionen på

for forskning og internationalt samarbejde.
faglige miljøer, som forsvarer deres undervisningsfri perioder til brug
Initiativet er opgivet. Der var ikke umiddelbar opbakning til ideen i de•Indførelse af trimesterordning på NAT
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Oversigt 2 � fortsat.
Uddannelsesaktiviteter i 2001 vedrørende 
tillæg til udviklingskontrakt 2001-2004

Status for tillæg til Aarhus Udviklingskontrakt 2001 - 2004 (nummerering følger tillægget)

8. Viden- og udviklingsfunktioner - herunder samarbejde med nærområdet

studerende
erhvervsvejledning og -praktik for
flerårigt projekt vedr. praktisk
Udarbejdelse af projektbeskrivelse for

9. Forskningsbaseret undervisning på bacheloruddannelserne

Aktivitet 2001Initiativer

5. IT i uddannelserne

infrastruktur, selvbetjening, lokalestandard).
Stor aktivitet. Procesmål er alle godt i gang, jf. kap. 3.3. og 5 (bibliotek,•

forskning og uddannelse
Øget anvendelse af ny teknologi i

Kurser udbudt og vil blive gentaget.•

informationssøgning (i 2003)
præsentationsprogrammer og
Alle undervisere på jura på kursus i

6. Lærerkvalifikationer

Universitetspædagogisk Udviklingsenhed idriftsat.•
Udviklingsenhed
Etablering af Pædagogisk

Enkelte kurser er udbudt.
Afslag på ELU-ansøgning. Projektet er udskudt af økonomiske grunde.•

universitetslærere
IKT-efteruddannelsesprojekt for
Gennemført

Gennemført.•

pædagogiske kvalifikationer) på HUM
af faste stillinger (for bl.a. at sikre de
Ansættelsessamtaler ved alle besættelser

Uddannelseskonsulent ansat pr. 1/3-2001.•

uddannelserne på HUM
øge anvendelsen af ny teknologi - IT i
Ansætte uddannelseskonsulent for at

Gennemført 2 arrangementer.•
TEO-pædagogisk Forums regi
Pædagogisk arrangement i

Gennemført 15 interne kurser.•
undervisningen på TEO
Interne kurser vedr. anvendelsen af IKT i

Se kap. 3.5.7. Kvalitetssikring

projektet.
Projektbeskrivelse påbegyndt, men besluttet ikke at gennemføre•

Se kap. 3.7.•

eksterne oplægsholdere.
Afholdt erhvervsfaglig dag  på HUM for 165 tilmeldte med deltagelse af•

aftagere af universitetets kandidater
såvel traditionelle som utraditionelle
samarbejdsformer med erhvervslivet,
Overveje hensigtsmæssige

og initiativer på vej på flere fag.
Afholdt teori-praksis seminar (psykologi). Flere overvejelser er igangsat•

Kommune samt andre uddannelsesinstitutioner.
Center for Entrepreneurship oprettet i samarbejde med Århus Amt og•

IT-Vest.
Der henvises til oversigt 7 i bilag 11.  Se også kap. 7 om IT-byen og•

på NAT
på tværs af fakultets- og institutgrænser
nye masteruddannelser, søges etableret
Efter- og videreuddannelser, herunder

Mølle (Ringkøbing Amt).
Aftale om pilotprojekt med basis i Folkeuniversitetscentret Skærum•

efteruddannelse i Vestdanmark
Udbygning af engagement i

Se også kap. 7 om IT-byen og IT-Vest.•

erhvervsøkonomi er eksempler herpå, jf. bilag 5.
multimedier, Teknisk fysik, medicinalkemi samt  Bioteknologi m.
Center for Tekniske Kandidatuddannelser, uddannelserne i•

aktiviteter i undervisning på NAT
Styrkelse af anvendelsesinspirerede
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KAPITEL 4

FORSKNING 

Tabel 14 viser forskningsudgifterne fordelt på 
formål. Det ses, at forskningsudgifterne fra 
1998 til 2001 viser et betragteligt fald på i alt 
godt 50 mio. kr. for basisforskning, forskerud-
dannelse og tilskudsfinansieret forskning set 
under et. Den store stigning i udgifter til basis-
forskning og tilskudsfinansieret forskning fra 
1999 til 2000 sammenholdt med et endnu 
større fald i udgifter til forskeruddannelse 
skyldes primært en ændret opgørelsesmetode, 
hvor stipendier til forskeruddannelse er flyttet 
fra formålet forskeruddannelse til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinansieret forskning. Det 
begyndende fald i udgifter til forskning sam-
menholdt med de fortsat stigende indtægter 
til tilskudsfinansierede forskningsprojekter i 

tabel 15 afspejler en forsigtig praksis begrun-
det i de signaler om bevillingsstagnation eller 
-tilbagegang, der har kendetegnet de senere 
år. Ved sammenligning af årets indtægter og 
udgifter til tilskudsfinansieret forskning skal 
man dog være opmærksom på, at indtægterne 
i tabel 15 også 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 bilag 6 om universitetets fællesom-
råde. 

Tabel 14.
Forskningsudgifter fordelt på 
delformål 1998 - 2001, mio. 
kr., 2001-niveau

Tabel 15.
Indtægter til tilskudsfinan-
sieret forskningsvirksomhed 
1998 - 2001, mio. kr., 
2001-niveau

2001200019991998

455,3477,1410,2415,6Basisforskning

353,8345,7328,4351,4Tilskudsfinansieret forskning

3,21,20,90,8Kontraktforskning

72,464,8165,5172,3Forskeruddannelse

884,7888,8904,9940,1Forskning i alt

2001200019991998

246,2221,8247,3235,3Statslige fonds- og programmidler

40,633,827,930,8EU og andre internationale tilskudsgivere

131,3135,2160,5150,2Øvrige tilskudsgivere

418,1390,8435,7416,3Tilskudsfinansieret forskning i alt

0,0-152,90,00,0Teknisk ændring - periodisering af gamle saldi

418,1237,8435,7416,3Tilskudsfinansieret forskning i alt - regnskab

Indtægter til ekstern finansieret forskning som 

43,2%42,3%44,3%44,0%andel af de samlede forskningsindtægter

35,6%35,7%35,5%36,2%Basisforskningsprocent jf. "universiteter i vækst"

4.1 EKSTERNE MIDLER
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 over vejende 
grad be står af tilskud fra private fonde og 
virk somheder. Tabellen viser at der i 2001 har 
været en stigning i indtægter fra de statslige 
midler, mens der fortsat ses et mindre fald i 

tilskud fra private og øvrige tilskudsgivere. 
De eksterne midler fra staten og EU udgør 

beløbsmæssigt godt 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. 
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F.eks. har Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet især mange projekter med privat finan-
sieringskilde, mens Det Naturvidenskabelige 
Fakultet har forholdsvis mange projekter med 
statslig finansieringskilde. Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet og Det Naturviden-
skabelige Fakultet tegner sig i 2001 for 
hen holdsvis 34 pct. og 48 pct. af de samlede 
indtægter under tilskudsfinansieret virksom-
hed ved Aarhus Universitet. De statslige 
fonds- og programmidler er en væsentlig 
finansieringskilde for en række af de større 
forskningsprojekter, der bl.a. foregår ved 
universitetets centre og subcentre under 
Danmarks Grundforskningsfond. I 2001 var 
følgende grundforskningscentre aktive ved 
Aarhus Universitet:
 � Epidemiologisk Grundforskning
 � Vand og Salt
 � Funktionelt Integreret Neurovidenskab
 � Registerforskning
 � Metalkatalyserede Reaktioner
 � Menneske-Maskine Interaktion
 � Matematik, Fysik og Stokastik
 � Materialefysik (CAMP)
 � Advanced Physics (ACAP)
 � Teoretisk Astrofysik (TAC)
 � BRICS, inkl. international forskerskole
 � Kvanteoptik

Aarhus Universitet har i forbindelse med 
EU�s 5. rammeprogram for forskning, teknolo-
gisk udvikling og demonstration (1998-2002) 
samt EU-forskningsprogrammet INTAS indgå-
et 23 kontrakter i 2001 til et samlet kontraktbe-
løb på 33,8 mio. kr. Den oftest forekommende 
projekttype er �Research, Technology and 
Development� (13 kontrakter). Forberedelser-
ne til EU�s kommende 6. rammeprogram 
(2002-2006), hvis første ansøgningsfrister ven-

tes at falde i efteråret 2002, er i gang blandt 
forskere og i administrationen, bl.a. via delta-
gelse i netværk og konferencer.

Aarhus Universitet har i 2001 fået tildelt 
2,75 mio. kr. til indlejring af forskningskompe-
tencer inden for nedenstående to centre:
� Center for Kollektinforskning
� Dansk Center for Molekylær Gerontologi 

Aarhus Universitet indgår i alle de tre tvær-
gående forskergrupper, der har fået bevilling 
i 2001 via flerårsaftalens midler til større tvær-
gående forskergrupper:
� Nano-science and tissue engineering 

approaches to improved biocompatibility 
and biointegration of implants, bevilling 
23,6 mio. kr.

� På vej mod et hydrogensamfund, bevilling 
23,6 mio. kr.

� Medier og demokrati i netværkssamfundet, 
bevilling 23,6 mio. kr.

På Aarhus Universitet havde de fleste 
projekter under tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed en privat finansieringskilde i 
2001. De fem største private tilskudsgivere 
er Aarhus Universitets Forskningsfond, Karen 
Elise Jensens Fond, Kræftens Bekæmpelse, 
Carlsbergfondet og Novo Nordisk.

4.2 DOKTORGRADER
Af tabel 2 fremgår det, at der i 2001 har været 
et væsentligt fald i antal tildelte doktorgrader. 
Tidligere har antallet af konfererede doktor-
grader for Aarhus Universitet ligger stabilt på 
mellem 22 og 25 om året, men i 2001 er der 
kun tildelt 15 doktorgrader. Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet tildeler traditionelt det 
største antal doktorgrader.

Tabel 16.
Antal forskningspublikatio-
ner (ny opgørelse)
* Teori dækker de teoretiske 
institutter. Klinik dækker de 
kliniske afdelinger på Århus 
Universitetshospital

I altNATTEOSAMSUNSUNHUM

Klinik*Teori*

3.7569371354141.106686478Forskningspublikation

2.80474359238962578224- heraf artikel i tidsskrift

668146691227352206- heraf  bidrag i antologi

28448754715648- heraf monografi

236245126462168Review, videnskabelig anmeldelse

871065401313Letter, kommentar, videnskabelig debat

459231210300123Konferencebidrag, arbejdspapir

7801100067Oversættelse, udgivelse, leksikonbidrag

1001715016313Evalueringsrapport, forskningsrapport

340597813535150Anden forskningsformidling

5.0561.2782846111.213758912Publikationer i alt

21847183132882Redaktionsarbejde

4.3 PUBLIKATIONER
Aarhus Universitet har på basis af et udvalgs-
arbejde besluttet at benytte publikationska-
tegorierne i tabel 16. Formålet med denne 

ændring er at få et mere differentieret billede 
af forskningspubliceringen og dens udvikling 
over tid og samtidig at få den mest muligt ret-
visende opgørelse af dette udtryk for forsknin-
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gens resultater. Forskellige hensyn har været 
lagt til grund for valget af kategorier. For det 
første skulle kategorierne kunne dække alle 
fem fakulteters standard og praksis for viden-
skabelig publicering. For det andet skulle der 
bruges et begrænset antal kategorier, som 
dog også entydigt skulle kunne rumme al 
relevant forskningspublicering. For det tredje 
skulle kategoriseringen kunne arbejde sam-
men med den nationale forskningsregistrering 
og -dokumentation. Og endelig skulle kate-
gorierne kunne anvendes både i forbindelse 
med det årlige virksomhedsregnskab og den 
efterfølgende årsberetning.

Kategorierne vil altså også blive anvendt i 
årsberetningen for 2001, der foreligger i efter-
sommeren 2002. Her vil der være en mere 
udførlig gennemgang af kategorierne, som de 
anvendes af fakulteterne, og her vil der være 
fokus på �livet� bag tallene i form af publika-

Tabel 17.
Nøgletal for forskeruddannel-
sen 1998 - 2001

2001200019991998

541586550533Antal STÅ, forskeruddannelse i alt
700709735731Antal forskerstuderende, pr. 1. oktober, i alt
402418414437- heraf mænd
298291319294- heraf kvinder
208190176162Antal godkendte afhandlinger, året

387405401401Stipendieårsværk

tionernes titler. I nærværende sammenhæng 
skal alene to ting fremhæves. For det første, 
at der er forskellig praksis for forskningspubli-
cering, hvorfor sammenligninger mellem klart 
forskellige områder ikke giver mening. I ste-
det vil det i første omgang være op til hvert 
fakultet at vurdere, om dets resultater tilfreds-
stillende svarer til egne forventniger samt til 
praksis og udvikling i fagområdets internatio-
nale akademiske kontekst. Og for det andet, at 
det først i de følgende år bliver muligt at lave 
fakultetsbaserede sammenligninger af udvik-
lingen i publiceringsomfang inden for de for-
skellige kategorier. Helt summarisk skal det 
her blot nævnes i relation til den foranstående 
tabel 3, at faldet i det samlede antal publika-
tioner i 2000 er overvundet i 2001, også når 
der kontrolleres for publikationerne i den kli-
niske sektor.

4.4 FORSKERUDDANNELSE
Af tabel 17 fremgår det, at antallet af forsker-
studerende har været svagt faldende fra 731 
til 700 i perioden 1998-2001. Antallet af god-
kendte ph.d.-afhandlinger er derimod steget 
fra 162 i 1998 til 208 i 2001 og antal studenter-
årsværk (STÅ) på forskeruddannelsen er ste-
get 25 pct. fra 1998 til 2001. I 2001 var 43 pct. 
af de ph.d.-studerende kvinder, mens kvin-
deandelen i 1998 var 40 pct.. Udviklingen i 
stipendieårsværk viser nu en faldende ten-
dens med 387 stipendieårsværk i 2001. Antal 
stipendieårsværk er udtryk for, hvor mange 
forskerstuderende, der finansieres lønmæssigt 
via universitetet. Antallet af forskerstuderende 
er � som det ses af tabel 17 � næsten 
dobbelt så stor som antal stipendieårsværk, 
idet mange indskrevne forskerstuderende løn-
mæssigt finansieres andre steder, bl. a. på 
universitetshospitalerne.

På Aarhus Universitet er der i 2001 oprettet 
følgende forskerskoler:
� International School of Aquatic Sciences 

(SOAS), bevilling 1,0 mio. kr.
� Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddan-

nelse, bevilling 3,3 mio. kr.
� Forskerskolen: Religion/Identitet/Kultur, 

bevilling 3,3 mio. kr.

4.5 PATENTER
Patentudvalget på Aarhus Universitet har 
i 2001 afholdt 11 møder. Fire af møderne 
har været afholdt sammen med Århus Amts 
Patentudvalg i Det fælles Patentudvalg, der 
behandler sager vedrørende den kliniske sek-
tor. Udvalget har i 2001 behandlet 11 nye 
indberetninger om opfindelser samt videreført 
behandlingen af syv sager om opfindelser ind-
berettet i 2000. Fem af de 11 indberettede 
opfindelser er gjort af ansatte ved fra Det 
Naturvidenskabelige Fakultet, fire af opfindel-
serne er gjort af ansatte ved Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet og to af opfindelserne 
er gjort i et fællesskab af ansatte fra de to 
fakulteter.
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Oversigt 3. 
Forskningsaktiviteter i 2001 
vedrørende udviklingskon-
trakt 2000-2003 samt tillæg 
2001-2004

Aarhus Universitets Udviklingskontrakt for perioden 2000 - 2003. 
Gennemførte aktiviteter i 2001 (nummerering følger udviklingskontrakten)

Aktivitet 2001Opgave/emne

3.1. Satsningsområder/styrkepunkter

strategiplaner for kommende år.
For alle fakulteter og forskningsområder er der udarbejdet•Strategiarbejde

Neurovidenskab).
DG-kontrakter (Kvanteoptik, Vand og Salt, Funktionelt Integreret
nye EU-kontrakter i 2001 til værdi af i alt 33,7 mio. kr. 3 nye
fra Grundforskningsfonden til Danish Center for Black Sea Studies. 23
Eksterne bevillinger for godt 400 mio. kr. i 2001, senest en stor bevilling•

forskningsprojekter
Eksternt finansierede

Bioetikaftale er indgået mellem SUN, TEO og NAT.
Multireligiøse Studier) og andre eksisterende centre er styrket.
For en øget tværfaglighed er nye centre oprettet (eks. Center for•Tværfaglighed

inden for de eksisterende områder.
endvidere udbygget. Den faglige bredde er opretholdt med aktivitet
bioinformatik. Aktiviteterne inden for Naturfagenes didaktik er
Der er etableret nye forskningssamarbejder inden for nanoteknologi og•

faglig vifte
Klassiske og nye videnskaber i en bred

3.2. Indlejringsinitiativer

for Molekylær Gerontologi er blevet indlejret.
Center for Semiotik, CLS, Center for Kollektinforskning og Dansk Center•Indlejring af grundforskningscentre

er imidlertid sikret gennem et samarbejde med de vestdanske amter.
Bevillingen til Center for Klinisk Farmakologi er udløbet i 2001. Centret•Indlejring af andre centre

oprettet.
genopslag. Et forskningsprofessorat i naturvidenskab / teologi er
kardiologi er indlejret. Professorat i sundhedsøkonomi er under
hjertemedicin og hjertekirurgi samt et klinisk professorat i præventiv
forlænget for en ny 5-årig periode. To forskningsprofessorater i
Professorater i medicinsk molekylær biologi og smerteforskning er•Indlejring af professorater

3.3. Rapporteringsformer

materiale om de videnskabelige publikationer.
fremtiden vil der være mere systematisk kategoriseret  statistisk
Udvalgsarbejde om videnskabelige publikationer er afsluttet i 2001. I•Videnskabelige publikationer

institutter m.v.
Udgivelse af en lang række årbøger og årsberetninger fra centre,•Årbøger og årsberetning

samtlige publikationer.
sundhedsvidenskabelige forskning i Århus 2000 med angivelse af
Sammen med Århus Amt er udgivet en årsberetning om den•Lokalt samarbejde

3.4. Evalueringsinitiativer

uddannelses- og forskningsevaluering.Jf. bilag 3.
Der er på SAM udviklet og igangsat en ny kombineret model for•Ny evalueringsmodel

3.5. Udnyttelse af lov om opfindelse

2002, jf. kapitel 3.8.
Deltaget i udviklingen af Center for Entrepreneurship, der starter primo•Anvendt forskning

indberettet i 2000.
opfindelser samt videreført behandlingen af 7 sager om opfindelser
Universitetets patentudvalg har behandlet 11 nye indberetninger om•Patentudvalg

3.6. Samarbejde med eksterne parter

Regionalt Samarbejde om Medicinsk Sundhedsforskning".
alt 3,3 mio. kr. til 12 projekter inden for "Programmet til Styrkelse af
Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum og fortsat med uddeling af i
Samarbejdet med de vestdanske amter i regi af Vestdansk•

forskningsprogrammer
Samarbejde om regionale

• Center for Nanoteknologi
Der er etableret to centre med tværgående karakter:                                   •

naturvidenskab
Styrkelse af anvendelsesinspireret

• Center for Bioinformatik
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Aarhus Universitets Udviklingskontrakt for perioden 2000 - 2003 - fortsat
Gennemførte aktiviteter i 2001 (nummerering følger udviklingskontrakten)

Aktivitet 2001

3.7. Forskeruddannelse og rekruttering

Opgave/emne

ph.d.-rekruttering.
ansøgere til ph.d.-stipendier og analyseret barrierer og muligheder i
Øget informationsaktiviteteten for at tiltrække flere kvalificerede•Tiltrække de mest talentfulde kandidater

matematik.
Curie Training Site findes for fagene økonomi, datalogi, kemi og
i landsdækkende samarbejde om forskerskole i statskundskab. Marie
institutioner struktur til mere veldefinerede forskerskoler. SAM deltager
film og medier. På SUN drøftes i samarbejde med andre fakulteter og
Informations- og Medievidenskab deltager i national forskerskole for
etnografi, som om tre år vil blive huset på Aarhus Universitet.
Socialantropologi partner i Den Danske Forskerskole i antropologi og
Tre nye forskerskoler er oprettet. Desuden er Afd. for Etnografi og •Forskerskoler  og-træningsforløb

bedømmelsesproceduren ved tildeling af ph.d.-grad, jf. bilag 2.
I 2001 er der på SUN gennemført en effektivisering af•Hurtigere bedømmelsesprocedure

og naturfagenes didaktik.
modellen. Ph.d.-programmet er udvidet fagligt til også at omfatte idræt
På NAT og SAM vil man fortsætte ph.d.-uddannelserne inden for 4+4•Ph.d.-uddannelse som 4+4 model

Oversigt 3 � fortsat.
Forskningsaktiviteter i 2001 
vedrørende udvik-
lingskontrakt 2000-2003
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KAPITEL 5

FORUDSÆTNINGER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

5.1 UNIVERSITETETS FYSISKE UDBYGNING, 
HERUNDER FORUDSÆTNING FOR ANVEN-
DELSE AF NY TEKNOLOGI
Aarhus Universitet er i 2001 overgået til SEA-
ordningen og har indgået lejekontrakter med 
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger 
under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling for de statslige bygninger, som før 
2001 var stillet til rådighed af staten til univer-
sitetets aktiviteter. Universitetet følger fortsat 
den helhedsplan for fysisk udbygning af uni-
versitetet 2000 � 2010, som i 2000 blev udar-
bejdet i samarbejde med Statens Forsknings- 
og Uddannelsesbygninger. I 2001 har der især 
været tale om renovering og ombygning af 
hovedbygningen og randbebyggelsen til brug 
for de humanistiske og samfundsvidenskabe-
lige fakulteter. 

Universitetet har vedtaget en IKT-hand-
lingsplan for opgradering af netværk på 
omkring 35 mio. kr. Implementeringen er 
påbegyndt og vil blive videreført i den takt, 
økonomien tillader. Implementeringen af IKT-
handlingsplanen sker ligesom implementerin-
gen af pla nerne for indretning af moderne 
biblioteker og etablering af studenterlæsesale/
-arbejds pladser med nettilslutning primært i 
takt med renovering af bygninger og ibrugtag-
ning af nye lejemål.

5.2 SAMARBEJDE I NÆROMRÅDET, HERUN-
DER BIOTEKNOLOGISKE- OG IT-FORSKER-
PARKER
Universitetet har sammen med de øvrige 
forskningsinstitutioner og amter deltaget i et 
arbejde med opfølgning af den jysk-fynske 
erhvervsredegørelse fra oktober 2000. Arbejdet 
har været koncentreret om områderne IKT, 
bioteknologi, sundhed, fødevareforskning og 
entrepreneurship. Et foreløbigt resultat er rap-
porten Forstærket samspil om innovation, der 
blev præsenteret på en konference 29.3.2001. 
Sammen med Århus Amt deltager universi-

tetet i et "brobygningsprojekt", der har som 
formål at skabe fora for en udbygget kontakt 
mellem erhvervsliv og forskning i regionen. 
En del af universitetets aktiviteter � især 
naturvidenskabelige, men også sundhedsvi-
denskabelige og humanistiske � søges placeret 
i forskerparker sammen med de private fir-
maer og (amts)kommunale aktiviteter, de er 
nært knyttede til. Universitetet har i 2001 ind-
gået leje mål i IT-byen Katrinebjerg (2. etape) 
til Datalogisk Institut og Institut for Informa-
tions- og Medievidenskab, jf. kap. 7, og har 
planer om at flytte visse medico-orien terede 
forsknings- og udviklingsaktivi te ter til den 
kommende forskerpark i Skejby. I tilknytning 
til de eksiste rende lejemål i Forskerpark Århus 
er igangsat projektering af et biomolekylært 
NMR-center primært baseret på apparatur-
bevillinger fra private fonde og programmet 
Bioteknologiske Instrumentcentre, jf. bilag 5. 
Univer si tetet har via Aarhus Universitets 
Forskningsfond (AUFF) medvirket til udvi-
delse af ejerkredsen og styrkelse af kapital-
grundlaget i Forskerpark Århus, således at de 
nævnte nye opgaver kan løftes.

Universitetet samarbejder med Århus Amt 
og Århus Kommune om udvikling og projek-
tering af Science City I i forbindelse med 
udbyg ning af Stenomuseet og etable ring 
af Center for naturviden skabelig formidling 
(Inspiratorium), jf. bilag 5. En udbygning 
og modernisering af Naturhistorisk Mu seum 
planlægges i forbindelse med Science City II.

5.3 REGIONALT SAMARBEJDE
Ud over de aktiviteter, der er nævnt eksempler 
på under pkt. 5.4 i nedenstående skema og 
i kap. 3.7 vedrørende erhvervsvejledning af 
næsten-kandidater, deltager universitetet i det 
fortsatte arbejde med etable ring af Den Jysk-
Fynske Innova tions korridor i samarbejde med de 
vest danske amter, forsknings insti tutio ner og 
repræsentanter for erhvervsli vet.

Kapitel 5 - Forudsætninger for uddannelse og forskning



30

Aarhus Universitets Udviklingskontrakt for perioden 2000 - 2003. 

Aktivitet 2001

5.2.1. Ny teknologi i forskning og uddannelse

studerende. Eksempler på milepæle/initiativer i perioden:
Et betydeligt opgraderingsarbejde, med henblik på at forbedre den arbejdsmiljømæssige standard for såvel ansatte som

Omflytning og nyindretning samt anskaffelse af udstyr til: 

Gennemførte aktiviteter i 2001 (nummerering følger udviklingskontrakten)

Opgave/emne

5.1. Ydre rammer

gennem fondsansøgninger med foreløbigt negativt resultat.
Bevilling til mindre byggeri ved Kasernen. Undersøgt andre muligheder•

finansiering.
med henblik på supplerende
Fundraising-overvejelser og -initiativer

Katrinebjerg, jf. kap. 7.
Psykologisk Institut. Indledt 2. etape af etablering af  IT-byen
5.1. Akt 277 03/09 01 om lejemål i Nobelparken til indflytning af
Indgår til en vis grad i helhedsplanen for den fysiske udbygning, jf. kap.•

Universitetsparkens nærhed.
muligheder for lejemål i
bygningserhvervelsesmuligheder og
Systematisk gennemgang af

Anbefalinger til fælles IKT-standard udsendt til høring.•IKT-politik på uddannelsesområdet.

herfor.
Egne lokaler til afholdelse af eksamen er blevet opgraderet til brug•

pc-baseret eksamensafvikling.
Indretning af lokaler med henblik på

bygge-/renoveringssager, jf. kap. 5.1.
IKT-handlingsplan vedtaget. Gennemføres i forbindelse med diverse•

netværk.
med nettilslutning samt opgradering af
Indretning af læsesale/studiemiljøer

studieadministrative område, jf. bilag 6.
Alle studerende har i løbet af 2001 fået mulighed for selvbetjening på det•

maskinel identifikation.
interessenter via web-teknologi med
organer, studerende og andre
Selvbetjening af ansatte, kollegiale

Gennemført.•

brugergrænseflade .
administrative systemer til grafisk
Omlægningen af universitetets

5.2.2. Biblioteksforhold

Gennemført, jf. bilag 1.•Historisk-klassisk bibliotek.

Igangsat.•De samfundsvidenskabelige biblioteker.

5.4 UNIVERSITETETS AFTALER OM AT STILLE 
REALYDELSER PÅ IKKE-KOMMERCIELLE VIL-
KÅR TIL RÅDIGHED FOR FONDE OG FOR-
ENINGER
Aarhus Universitet har jf. bekendtgørelse nr. 
358 af den 17. maj 2001 indgået aftaler på ikke-
kommercielle vilkår om at stille tjenesteydel-
ser, varer, inventar eller lokaler til rådighed 
for anden virksomhed, der udføres af føl-
gende selvejende institutioner eller organisa-
tioner med tilknytning til universitetet eller 
de studerende ved universitetet: Sandbjerg 
Gods, Studen ter hus fonden af 1991, Steno 
Museet, Studenterrådet og andre studenter-
organisationer ved Aarhus Universitet, Aarhus 
Studenterradio, Foreningen Aarhus Univer-
sitets Venner, International Student Centre, 
Aarhus Studenter-Sport, Nordisk Sommeruni-
versitet, Studentermenigheden ved Aarhus 
Universitet, Orion II fonden, Moesgaard 

Museum samt fagligt orienterede for enin ger, 
tidsskrifter og studenterboghandler på enkelte 
institutter.

Derud over forestår universitetet admini-
strationen af 29 fonde og legater oprettet for 
ikke-statslige tilskudsmidler. Fondene og lega-
terne fordeler sig således på de enkelte fakul-
teter og universitetets centrale administration: 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 12 stk., 
Det Naturvidenskabelige Fakultet: 3 stk., Det 
Humanistiske Fakultet: 3 stk., Det Teologiske 
Fakultet: 1 stk. og den centrale administration 
10 stk.

Oversigt 4. 
Aktiviteter i 2001 vedrørende 
udviklingskontrakt 
2000-2003
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Oversigt 4 � fortsat.
Aktiviteter i 2001 vedrørende 
udviklingskontrakt 
2000-2003

Aarhus Universitets Udviklingskontrakt for perioden 2000 - 2003 - fortsat

Aktivitet 2001

Intensivere og udvide samarbejdet  med museerne:

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

Ringkøbing amter
forskningsbrohoveder i Viborg og
Undersøge mulighederne for at etablere

Gennemførte aktiviteter i 2001 (nummerering følger udviklingskontrakten)

Opgave/emne
5.3. Samarbejde i nærområdet

Erhvervsredegørelse fra okt. 2000. http://www.jylland-fyn.dk/.
Katrinebjerg, jf. kap. 7. Deltager i opfølgningen af den Jysk-Fynske
Ingeniørhøjskolen i Århus, jf. bilag 5. Udbygning af IT-byen
kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik i samarbejde med
Etableret "Center for Tekniske Kandidatuddannelser" og videreført

forpligtende samarbejde
omverdenen optræder som et
eller de relevante samarbejdspartnere og
at det såvel for universitetet som for den
samarbejdsinitiativer på en sådan måde,
Videreføre og udbygge

5.3.1. Den offentlige sektor

(Inspiratorium), jf. kap. 5.2 og bilag 5.
Science City I og II samt Center for naturvidenskabelig formidling•Steno Museet og Naturhistorisk Museum

adjunktstilling til centerlederen.
Etableret Dansk Center for Byhistorie og samfinansierer via HUM en•Købstadsmuseet Den Gamle By

5.3.2 Den private sektor

samarbejde med andre aktører, herunder AUFF.
Styrkelse af kapitalgrundlaget i Østjysk Innovation A/S er sket i et•

Alexandra Instituttet funderes
Interesse i Østjysk Innovation og

oprettet.
Aftale med Østjysk Innovation A/S indgået. Internt patentudvalg er•

Østjysk Innovation A/S
rammer, men i nært samarbejde med
Indarbejde en patentorganisation i egne

Etableret samarbejde med Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle .•

Amt.
Deltagelse i Skjern Å-forskningsprojektet sammen med Ringkøbing•

Samarbejde med Forskningscenter Foulum (Viborg Amt).•

5.5. Internationalt engagement
COIMBRA group chair i 2001.•

internationale organistioner
Deltagelse i ledelsesopgaver bag de

Damaskus.
Repræsentation i bestyrelserne i de danske institutter i Athen, Rom og
Har i 2001 beklædt det danske sæde i Fudan Centrets ‘board'.•

udlandet
Deltagelse i fællesskaber placeret i

Boliganalyse ‘Skejby Parken' gennemført.•Evaluering af studenterudveksling

Alle gæstestuderende er boligserviceret, jf. kap. 3.6.•Boligservice for udvekslingsstuderende

Denmark Today og ILPC: hhv. 142 og 33 deltagere.•Sprog- og kulturintroduktionskurser
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Oversigt 5. 
Aktiviteter i 2001 vedrørende 
tillæg til udviklingskontrakt 
2001-2004

Status for tillæg til Aarhus Udviklingskontrakt 2001 - 2004 (nummerering følger tillægget)
Aktivitet 2001

8. Viden - og udviklingsfunktioner - herunder samarbejde med nærområdet

Underpunkt

4. God studiekvalitet og gennemførelse

Gennemført, jf. bilag 1 og 4.•

TEO
internettet i undervisningen på HUM og
studerende; øget anvendelse af
flere pc'ere med netopkobling til de
brugerrum og læsesale for studerende;
Øget brug af IT-laboratorium, web-café ,

elektroniske tidsskrifter, jf. bilag 2.
Adgang via IT-faciliteter i Victor Albeck Bygningen til en række•

for de studerende på SUN
Adgang til elektroniske tidsskrifter øges

5. IT i uddannelsrne

studiekortet i 2002.
Udstedt 12.000 nye studiekort i 2001. Resten af studenterbestanden får
som vil kunne anvendes som nøglekort, kopikort osv. efter behov.
Indført ny type studiekort, der er et permanent kort med magnetstribe,•

studiekort og lånekort til biblioteker
kortsystemer, kombineret med f.eks.
Låsesystemer/adgangskontrol,
Projekt nye studiekort:

studiekort.
takt med nye lejemål og renovering af bygninger samt udskiftning af
Adgangskontrol ved anvendelse af studiekort er etableret flere steder i•

respektive ressortområder.
koordinerende IKT Referencegruppe og IKT-planer inden for de
Målet om en samlet, langsigtet strategi for alle IKT-tiltag er afløst af en•

IKT-handlingsplan på HUM
Formulere og iværksætte samlet

udskiftning/opgradering af faste medarbejderes pc'er, jf. bilag 1.
strategisk kommunikationssystem til alle og en plan for løbende
I 2001 er vedtaget en ny handlingsplan for implementering af nyt•

Gennemført.•Uddannelseskonsulent ansat på HUM

Fælles mail- og filserverløsning implementeret.•

SUN
filserverløsninger for alle instituttter på
Implementering af fælles mail- og

Netadgang til undervisningslokaler i Randbebyggelsen.•
på SAM i forbindelse med ombygning
Nettilslutning ved hver tredje læseplads

bygningsmæssigt fællesskab i IT-byen Katrinebjerg, jf. kap. 7.
Indgået 9 nye forskningssamarbejdsaftaler med CIT. Etableret•

Computing m. fl.
Instituttet A/S, Center for Pervasive
Etablere samarbejde med CIT, Alexandra

Bl. a. NATLYS-projektet, jf. kap. 3.1 og kap. 5.2 om Science City.•

folkeoplysning
skolesystemet og i naturvidenskabelig
undervisningen i naturvidenskab i hele
Kraftigt engagement i styrkelse af

Se kap. 3.1.•

naturvidenskab
intensivering af gymnasieundervisning i
Samarbejde med Århus Amt om
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KAPITEL 6

ØKONOMI 

I tabel 18 ses det samlede driftsregnskab 2001 
for Aarhus Universitet � sammenstillet med 
regnskabet for 2000 og med angivelse af bud-
get for 2002. Der er tale om en nettoudgiftsop-
gørelse for henholdsvis regnskabskolonnen og 
budgetkolonnen.

Indtægterne er steget væsentligt fra 2000 til 
2001, hvilket skyldes indførelsen af SEA-hus-
lejeordningen, flerårsaftalen og overgangen til 
ny regnskabspraksis omkring indtægtsførin-
gen for eksterne projekter i 2000, svarende til 
en teknisk nedsættelse af indtægterne i 2000 
med 159,1 mio. kr. Der er en stigning i udgif-
terne på ca. 18 pct., hvoraf de ca. 12 pct. skyl-
des indførelsen af SEA-huslejeordningen i år 
2001.

Indtægterne i regnskabskolonnen for 2001 
er større end udgifterne, svarende til en nega-
tiv nettoudgift, hvilket betyder, at regnskabs-

kolonnen angiver et overskud.
Driftsregnskabet viser således, at årets 

overskud for 2001 har været på 72,1 mio. kr. 
for Aarhus Universitets samlede aktiviteter.

Bevillingsafregningen i i tabel 19 viser for-
holdet mellem den samlede bevilling (B + TB) 
og regnskabet. Bevillingsafregningen omfatter 
alle underkonti, idet afregningen foretages på 
universitetets hovedkontoniveau. I bevillings-
afregningen vises årets overskud � opgjort 
som forskellen mellem nettoudgiftsbevilling 
og de regnskabsmæssige nettoudgifter � og 
det akkumulerede overskud til videreførsel 
2002 og følgende år.

Af tabel 19 fremgår det, at årets overskud 
i 2001 på 72,1 mio. kr. betyder, at Aarhus Uni-
versitets akkumulerede overskud til viderefør-
sel til 2002 og følgende år er på 117,7 mio. kr. 

20022001200120012000

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

(B+TB)

1.955,800-121,5901.976,1002.097,6901.559,616Indtægter1.00

650,1000,000892,000892,000679,500Nettoudgiftsbevilling1.10

1.305,700-121,5901.084,1001.205,690880,116Driftsindtægter1.20

1.955,800-49,5341.976,1002.025,6341.716,063Udgifter2.00

1.164,8741.036,458Lønudgifter2.10

860,760679,605Øvrige driftsudgifter2.20

Overskud som bortfalder3.00

0,00072,0560,000-72,056156,447Årets overskud4.00

NettoudgiftResultatopgørelse

892,0Bevilling (B+TB)1.00
819,9Regnskab2.00

72,1Bevillingsafvigelse3.00
72,1Årets overskud før dispositioner6.00

Akkumuleret overskud

45,6Akkumuleret overskud ultimo forrige år11.00
45,6Akkumuleret overskud primo indeværende år13.00
72,1Årets overskud (jf. resultatopgørelsen pkt. 6.00)14.00

117,7Akkumuleret overskud ultimo indeværende år15.00
0,0Overskud som bortfalder18.00

117,7Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo indeværende år19.00

Tabel 18. 
Driftsregnskab 2001, mio. 
kr., årets priser

Tabel 19.
Bevillingsafregning for 
driftsbevilling 2001, mio. kr.
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Af tabel 20 fremgår den samlede indtægtsram-
me bestående af bevillinger og indtægter for 
Aarhus Universitets samlede aktiviteter i 2001. 
Endvidere er udviklingen i de samlede ind-
tægter belyst i perioden 1998 til 2001.

Fra 2000 til 2001 er de samlede indtægter 
i 2001-niveau steget fra 1.775,5 mio. kr. til 
2.097,6 mio. kr. svarende til en stigning på 
ca. 18 pct.. Den væsentligste del af stigningen, 

svarende til ca. 12 pct., kan henregnes til ind-
førelsen af SEA-huslejeordningen, mens den 
resterende del af stigningen primært skyldes 
flere basisforskningsmidler som følge af Fler-
årsaftalen og stigende indtægter til tilskudsfi-
nansieret forskningsvirksomhed. Udviklingen 
i indtægterne til tilskudsfinansieret forsk-
ningsvirksomhed fremgår af tabel 15.

2001200019991998

538,2534,8529,3512,9Taxameterindtægter uddannelse

968,5923,2962,4953,1Forskningsindtægter

267,642,738,231,0Overførselsindtægter til kapitalformål

90,788,497,3100,2Overførselsindtægt øvrige formål

84,068,366,952,4Driftsindtægter i alt

46,146,544,643,1Stipendierater og løn i alt

48,629,622,744,5Øvrige tilskud i alt

53,941,962,057,8Institutionsintern statslig overførselsindtægt

2.097,51.775,51.823,41.792,8Indtægter i alt

0,1Afrundingsdifference

-164,40,00,0Teknisk ændring - periodisering af gamle saldi

2.097,61.611,21.823,41.792,8Indtægter i alt

2001200019991998

534,3531,9543,5526,2Uddannelse

455,3477,1410,2415,6Basisforskning**

353,8345,7328,4351,4Tilskudsfinansieret forskning**

3,21,20,90,8Kontraktforskning

72,464,8165,4172,3Forskeruddannelse**

54,151,152,945,0Andre faglige formål

116,796,391,4113,2Bygningsdrift*

60,456,955,955,0Generel ledelse og generel administration

24,516,713,913,8Øvrige fælles formål

300,899,298,147,6Kapitalformål***

50,131,955,956,7Interne overførelser

2.025,61.772,71.816,51.797,6Aarhus Universitet i alt

Tabel 20.
Indtægter fordelt på hoved-
formål, mio. kr., 2001-niveau

Tabel 21.
Udgifter fordelt på hovedfor-
mål, mio. kr., 2001-niveau
* Ejendomsskatter er fra 1999 
flyttet fra Bygningsdrift til 
Kapitalformål
** Stipendier til forskerstude-
rende er fra og med VR2000 
flyttet fra formålet forsker-
uddannelser til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinansie-
ret forskning - alt efter det 
enkelte stipendiums finansie-
ringskilde. Derfor kan de 
forskellige forskningsformål 
ikke umiddelbart sammenlig-
nes over tid.
*** Fra 2001 indgår SEA-
husleje under Kapitalformål 
(udgift på 196,7 mio. kr.)
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AU i altØVR.NATTEOSAMSUNHUM

UK10 - ordinær virksomhed
1.622,1549,0302,633,8161,8366,2208,8Indtægter
1.554,3513,9301,133,4151,1351,4203,4Udgifter

67,735,11,50,410,614,75,4Årets resultat
12,7Videreført fra tidligere år
80,4Akkumuleret resultat til videreførelse

AU i altØVR.NATTEOSAMSUNHUM

UK90 - indtægtsdækket virksomhed
24,40,67,50,01,414,90,0Indtægter
19,0-2,26,90,00,913,40,0Udgifter
5,42,90,70,00,41,40,0Årets resultat

29,9Videreført fra tidligere år
35,3Akkumuleret resultat til videreførelse

AU i altØVR.NATTEOSAMSUNHUM

UK91 - retsmedicin
18,80,00,00,00,018,80,0Indtægter
19,90,80,00,00,019,10,0Udgifter
-1,1-0,80,00,00,0-0,20,0Årets resultat
3,0Videreført fra tidligere år
2,0Akkumuleret resultat til videreførelse

AU i altØVR.NATTEOSAMSUNHUM

UK95 - tilskudsfinansieret forskningsvirsomhed
418,15,1200,24,936,6142,828,6Indtægter
418,15,8200,24,936,3142,628,3Udgifter

0,00,10,00,00,30,20,3Årets resultat
144,3Ultimosaldo uforbrugte midler, beholdningskonti

AU i altØVR.NATTEOSAMSUNHUM

UK97 - andre tilskudsfinansierede aktiviteter
14,38,02,40,50,71,01,7Indtægter
14,38,02,40,50,71,01,7Udgifter
0,00,00,00,00,00,00,0Årets resultat

13,0Ultimosaldo uforbrugte midler, beholdningskonti
117,7Akkumuleret resultat til videreførelse
157,3Ultimosaldo uforbrugte midler, beholdningskonti

Tabel 22.
Resultatop-
gørelse og 
akkumuleret 
videreførelse 
fordelt på 
underkonti, 
mio. kr.

2001200019991998

45,6202,1192,2188,6Primosaldo1.10

72,1-156,49,83,6Årets resultat til videreførelse1.20

117,745,6202,1192,2Ultimosaldo2.00

Tabel 23.
Akkumuleret resultat til 
videreførelse, 1998-2001 i 
mio. kr., årets priser

Videreførelsesbeløbet består af et akkumu-
leret resultat på den ordinære virksomhed på 
ca. 80,4 mio. kr. og et akkumuleret resultat 
på den indtægtsdækkede virksomhed på 37,3 
mio. kr. De uforbrugte midler på underkonto 
95 og 97 indgår ikke i videreførelsesbeløbet, 
men henstår på beholdningskonti, svarende 
til det ændrede regnskabsprincip, som er gæl-
dende fra 2000, omkring indtægtsføringen for 
eksternt finansierede projekter. Der henvises 
til tabel 24.

Kapitel 6 - Økonomi



36

AndreUddan-Forsk-UK90UK91

fagligenelsening

formål

8,611,14,724,418,8Indtægter1.00
4,310,44,319,019,1Direkte omkostninger2.00

5,4-0,3Driftsoverskud før ind. omk.3.00
0,00,8Indirekte omkostninger4.00
5,4-1,1Driftsoverskud før afskr. og forr.5.00
5,4-1,1Årets omk.baserede overskud7.00

22,1%-1,6%Dækningsbidrag i % af indtægter8.00

UK91UK90

-0,45,2Driftsoverskud 19981.10

0,34,5Driftsoverskud 19991.20

-0,42,6Driftsoverskud 20001.30

-1,15,4Driftsoverskud 20011.40

-1,617,7Driftssituation, akkumuleret driftsoverskud1.00

UK91UK90

3,527,3Årets akk. overskud før forrentning 19991.10
-0,42,6Årets overskud før forrentning 20001.20
-1,15,4Årets overskud før forrentning 20011.30
2,035,3Driftssituation, akkumuleret overskud1.00

Tabel 27.
Akkumuleret resultatopgørel-
se for indtægtsdækket virk-
somhed, UK 90 og 91, mio. 
kr.

Tabel 25.
Indtægtsdækket virksomhed 
UK 90 og 91, omkostnings-
baseret regnskab 2001, mio. 
kr.

Tabel 26.
Institutionens driftssituation 
for indtægtsdækket virksom-
hed, UK 90 og 91, mio. kr.

20012000Tilskudsfinansieret forskning (UK95)

54,259,6Statslige fonds- og programmidler

18,411,5EU og andre internationale tilskudsgivere

71,764,1Øvrige tilskudsgivere

144,3135,2I alt

20012000Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (UK97)

2,01,6Statslige fonds- og programmidler

3,43,8EU og andre internationale tilskudsgivere

7,58,0Øvrige tilskudsgivere

13,013,4I alt

Tabel 24.
Uforbrugte midler på under-
konti 95 og 97 mio. kr., årets 
priser

Fra og med finansåret 2000 er indtægtsførin-
gen i regnskabet for eksternt finansierede pro-
jekter på underkonto 95 og 97 sket i takt med 
udgiftsafholdelsen.

Af tabel 24 fremgår udviklingen i ultimo-
saldoen fra 2000 til 2001 i de forudbetalte 
ikke-forbrugte midler, som henstår på behold-
ningskonti på underkonto 95 og 97 fordelt 
på statslige fonds- og programmidler, EU og 
andre internationale tilskudsgivere samt øvri-
ge tilskudsgivere. 

I tabel 25 bemærkes, at der ikke har været 
overført beløb svarende til indirekte omkost-
ninger fra UK90 til UK10. I 2001 er der for 
den indtægtsdækkede virksomhed på UK90 
afløftet overhead på 25% af indtægterne.

Kapitel 6 - Økonomi
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KAPITEL 7

IT-BYEN KATRINEBJERG 

Aarhus Universitet har i de senere år udvidet 
sine aktiviteter på IT-området betydeligt, og 
det er lykkedes at samle universitet, amt, by 
og erhvervsliv om en bredspektret indsats, 
der sigter mod at gøre Katrinebjerg-kvarteret 
umiddelbart nordvest for Universitetsparken 
til en IT-by, i hvilken regionens IT-aktiviteter 
skal samles i et synergetisk fællesskab.

7.1 VÆKSTCENTER
Århus-regionens IT-råd har defineret IT-
vækstcenter Katrinebjerg som kernen i sin ind-
sats og projektet er regionens største satsning 
i det jysk-fynske erhvervssamarbejde. Århus 
Kommune har vedtaget en ny lokalplan for 
området til fremme af den fysiske omdannelse 
af Katrinebjerg til IT-by. I sit projekt Udbyg-
ning af IT-vækstcenter Katrinebjerg foreslår 
IT-rådet centret udbygget med en række 
aktiviteter og delprojekter, der skal fremme 
et samlet miljø med IT-virksomheder, forsk-
nings- og uddannelsesinstitutioner samt 
rugekasser for nye IT-virksomheder. Hertil 
kommer et forslag om laboratoriefaciliteter 
for områdets uddannelsesinstitutioner, særlige 
studieceller og projektrum for de studerende, 
underholdningsfaciliteter mv.

Forslaget sigter mod at skabe et samlet 
bymæssigt miljø for forskning og uddannelse 
samt innovativ, højteknologisk og videnba-
seret virksomhed. Formålet er at bidrage 
til og accelerere IT-udviklingen i hele det 
jysk-fynske område, herunder skabe synergi 
med relevante IT-projekter i det jysk-fynske 
erhvervssamarbejde; fokus er på fremme af 
samarbejde mellem private og offentlige entre-
prenører på IT-området. 

Blandt de aktive i projektet er Aarhus Uni-
versitet, Forskningsfondens Ejendomsselskab 
(FEAS), Alexandra Instituttet A/S, Center for 
Pervasive Computing (CfPC), Center for IT-
forskning (CIT), Handelshøjskolen i Århus, 
Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Arkitektskolen i 
Aarhus, Århus Amt, Århus Kommune og IT-
Rådet i Århus.

Projektets fokus er udvikling af samspillet 
mellem forskning, erhvervsliv og uddannelse. 
Det omfatter udvikling af et Alexandra pro-
jekthotel, udvikling og afprøvning af koncep-
ter for projekter i regi af Alexandra Instituttet, 
udvikling af studenterfaciliteter, udvikling 
af Alexandra-konsulentordning, udvikling af 
den elektroniske infrastruktur på Katrinebjerg 
og udvikling af IT-incubator-rådgivningsfunk-
tion.

Projektets samlede budget er på 217 mio. 
kr. for perioden 2001-2004. Herefter forventes 
projektet at være selvfinansierende. En afkla-
ring af projektets fremtid forventes ske senest 
med finansloven for 2002.

7.2 UDDANNELSER
Universitetet leverer kernen i IT-byen ved 
at placere Datalogisk Institut og Institut for 
Informations- og Medievidenskab på Katrine-
bjerg, hvor de har bygningsfællesskab med IT-
Vest og Center for IT-forskning (CIT) (samlet 
kaldet IT-byen Katrinebjerg).

Udviklingen af universitetets IT-uddannel-
ser på Katrinebjerg er samlet i projektet 

IT-byen Katrinebjerg. Første 
etape er taget i brug i året 
2000. Såvel ombygningsar-
bejder som nybyggeri er vare-
taget af arkitekt Jørn Schütze 
og ingeniør Erik Jensen.
Foto: Lars Kruse
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IT-byen Katrinebjerg. IT-byen skal være spyd-
spids i universitetets bestræbelser på at skabe 
moderne IT-arbejdspladser i et omfang og i en 
kvalitet, der modsvarer de studerendes behov. 
Net-faciliteter og adgang til software i de stu-
derendes bolig er af væsentlig betydning i 
denne sammenhæng. Universitetet vil medvir-
ke til realiseringen af netværk på kollegier mv. 
såvel som software-aftaler, der omfatter de 
studerende. Med universitetets satsning på IT-
byen Katrinebjerg håber universitetet at kunne 
skabe et samlet inspirerende miljø, som vil 
tiltrække nye medarbejdere. Der skal skabes 
rum for gensidigt inspirerende aktiviteter, og 

mulighed for en flydende overgang mellem 
forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

De studerende er på mange måder et 
universitets mest værdifulde ressource: Som 
kandidater yder de afgørende bidrag til sam-
fundets udvikling, og mens de studerer udgør 
de en inspirerende og fornyende del af mil-
jøet. Studerende kan ofte virke som katalysa-
torer for innovation på tværs af eksisterende 
grænser. Pres fra de studerende er desuden 
en faktor i omstillingen af universitetet til en 
avanceret bruger af IT i uddannelse, forskning 
og administration.

Universitetet anvender p.t. kontorpavillo-
ner (ca. 500 m2) til studenterfaciliteter. Her-
udover har universitetet taget initiativ til 
etablering af yderligere 500 m2, som er indret-
tet med IT-faciliteter for studenter.

7.3 IT-VEST
IT-Vest er et forsknings- og uddannelsesmæs-
sigt samarbejde mellem Aarhus Universitet, 

Handelshøjskolen i Århus, Aalborg Univer-
sitet og Syddansk Universitet. Direktion og 
sekretariat er placeret i IT-byen Katrinebjerg, 
mens undervisningen foregår dels i IT-byen 
Katrinebjerg, dels på involverede institutioner. 
Det er planen at udvikle flere IT-uddannelser 
i regi af IT-Vest og placere dele af uddannel-
serne i området.

Universitetets satsning på området har ind-
til videre først og fremmest givet sig udtryk 
i byggeriet af IT-parken. IT-parken huser eks-
perimentel datalogi, dele af Informations- og 
Medievidenskab samt medarbejdere fra de 
æstetiske fag med tilknytning til multimedie-
området på universitetet. Endelig rummer IT-
parken også medarbejdere fra Arkitektskolens 
efteruddannelsesdel. Bygningerne i IT-parken 
omfatter pt. 2.800 m2, men yderligere ca. 4.000 
m2 til universitetsaktiviteter er projekteret klar 
til ibrugtagning i første halvår af 2003.

Det er planen, at IT-byen Katrinebjerg 
udstyres med en avanceret IT-infrastruktur, 
der støtter eksperimenter med et bredt spek-
trum af teknologier og samspillet mellem 
disse. Det omfatter bl.a. højhastighedsnet og 
trådløse net. 

7.4 ALEXANDRA INSTITUTTET
Alexandra Instituttets direktion og sekretariat 
er placeret i IT-byen Katrinebjerg. Instituttet 
har til formål at styrke IT-forskning, udvik-
ling, videndeling og uddannelse inden for 
anvendt informationsteknologi i samarbejde 
med erhvervsliv, myndigheder og forsknings- 
og uddannelsesinstitutioner. Der er valgt føl-
gende fem indsatsområder: Objekt-teknologi, 
New Ways of Working, Visualisering & Inter-
aktion, Wireless & Mobile Computing samt 
Medicinsk Teknologi. Instituttet etablerer og 
driver centre og projekter inden for disse 
områder med udgangspunkt i medlemmernes 
kompetenceområder, og i tæt samarbejde med 
Center for Pervasive Computing. Der er alle-
rede på nuværende tidspunkt 33 private og 
offentlige virksomheder og uddannelsesinsti-
tutioner, der er medlem af Alexandra Institut-
tet.

Den fremtidige plan er, at Alexandra Insti-
tuttet i første halvår af 2003 kan flytte ind i et 
nybygget projekthotel i IT-byen på i alt 1.500 
m2. Realiseringen heraf er en kendsgerning, 
idet såvel Århus Kommune som Århus Amt 
hver har givet tilsagn om et lån på 13 mio. 
kr. som et bidrag til byggeriet, som er under 
projektering.

7.5 CENTER FOR PERVASIVE COMPUTING
Center for Pervasive Computing er det viden-
mæssige centrum for satsningen på IT-byen 

I CAVI's panorama-biograf 
kan man f.eks. forhåndsorien-
tere sig i det nye kunstmu-
seum i Århus via tredimen-
sionel computer-animering 
(foto: Bo Egestrøm)
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Katrinebjerg. Pervasive Computing (kan over-
sættes med �allestedsnærværende IT�) er et 
af nøgleordene, når man taler om fremtidens 
IT-udvikling. Fremtidens informationsteknolo-
gi vil blive integreret i alt, der omgiver os: fra 
legetøj, bagagesedler og skriveborde til biler, 
fabriksanlæg og hele bydele. Centret omfatter 
blandt andet Center for Avanceret Visualise-
ring og Interaktion (CAVI), der samler forsk-
ning inden for de teknologitunge områder: 
virtual reality og virtuel film- og tv-produkti-
on samt Center for New Ways of Working, 
hvor der arbejdes med udvikling af IT- 
baseret samarbejdsstøtte og nye arbejdsfor-
mer, men også mange andre interessante 
forskningsområder, bl.a. inden for interaktion 
og softwareudvikling. Opbygning af specielle 
anvendelsesorienterede forskningsområder 
inden for intelligente bygninger og Pervasive 
Health Care er p.t. under overvejelse.

Center for Pervasive Computing er støttet 
af Center for IT-forskning (CIT), som er 
en statslig organisation, der formidler kon-
traktpenge til samarbejdsprojekter mellem 

offentlige og private virksomheder inden for 
IT-området. CIT er landsdækkende, men har 
lige som IT-Vest direktion og sekretariat place-
ret i IT-byen Katrinebjerg. 

7.6 ANDET ERHVERVSSAMARBEJDE
Forskerpark Aarhus har desuden etableret en 
afdeling på ca. 1.500 m2 i IT-byen Katrine-
bjerg. Den samlede plan er at etablere en 
vifte af tilbud inden for området Business 
Incubators, herunder ejendomsfaciliteter med 
fuld-service ydelser, der tilbyder lejemål for 
etablering af start-up/spin-off virksomheder 
inden for informationsteknologi, herunder 
rådgivning, og lejemål til temporære, pro-
gramfinansierede forskningsprojekter og loka-
lisering af udviklingsafdelinger mv.

I foråret 2001 er der endvidere etableret 
en investeringsfond i Århus-området, Incuba 
A/S, som vil have mulighed for aktivt at støt-
te aktiviteter i IT-byen Katrinebjerg. Incuba 
A/S vil med forventet støtte fra Vækstfonden 
råde over en fond på 300 mio. kr. 

I IT-byen Katrinebjerg kan 
man anvende 3-D-borde og 
-vægge til samarbejde om 
dokumenter og objekter i 
distribuerede rum

Kapitel 7 - IT-byen Katrinebjerg
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Fremlæggelse
Aarhus Universitets virksomhedsregnskab for 
2001 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 12. april 2002

Niels Christian Sidenius
Rektor

Stig Møller
Universitetsdirektør

Kirsten Skjødt
Kontorchef

Påtegning
Ministeriets påtegning af virksomhedsregn-
skabet for 2001 sker i over ens stem melse med 
ovennævnte fremlæggelse.

København, den 12. april 2002

Rudolf Straarup
Kommitteret
Ministeriet for Videnskab, Teknologi 
og Udvikling

KAPITEL 8

PÅTEGNING

Kapitel 8 - Påtegning



41

BILAGSOVERSIGT 

Bilagsoversigt

Bilag 1: Det Humanistiske Fakultet ....................................................................................................42
Tabel 28: Nøgletal 2001, Det Humanistiske Fakultet..........................................................................42
Tabel 29: Aktivitets- og produktionsoplysninger mm. 1998-2001, HUM........................................45
Bilag 2: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ...............................................................................46
Tabel 30: Nøgletal 2001, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ......................................................46
Tabel 31: Aktivitets- og produktionsoplysninger m.m. 1998-2001, SUN ........................................52 
Bilag 3: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ...............................................................................53
Tabel 32: Nøgletal 2001, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet......................................................53
Tabel 33: Aktivitets- og produktionsoplysninger m.m. 1998-2001, SAM........................................58 
Bilag 4: Det Teologiske Fakultet ..........................................................................................................59
Tabel 34: Nøgletal 2001, Det Teologiske Fakultet................................................................................59
Tabel 35: Aktivitets- og produktionsoplysninger m.m. 1998-2001, TEO.........................................62 
Bilag 5: Det Naturvidenskabelige Fakultet .......................................................................................63
Tabel 36: Nøgletal 2001, Det Naturvidenskabelige Fakultet .............................................................63
Tabel 37: Antal ph.d.-årsværk ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ...........................................67
Tabel 38: Fakultetets tilskud til ph.d.-uddannelsen af egne basisforskningsmidler .....................67
Tabel 39: Antal årsværk ved Det Naturvidenskabelige Fakultet......................................................67
Tabel 40: Antal frivilligt indgåede fratrædelsesordninger ved NAT ...............................................68
Tabel 41: Det Naturvidenskabelige Fakultets stambevillinger til institutter..................................68
Tabel 42: Det Naturvidenskabelige Fakultets interne "lån"...............................................................68
Tabel 43: Aktivitets- og produktionsoplysninger m.m. 1998-2001, NAT ........................................69 
Bilag 6: Universitetets fællesområde ..................................................................................................70
Tabel 44: Formålsfordelt forbrug til fælles formål og personaleforbrug 2001................................70
Tabel 45: Generel ledelse og administration 1998-2001......................................................................70
Tabel 46: Nettobygningsarealer 1998-2001* .........................................................................................71
Tabel 47: Medfinansiering af vedligeholdelsesarbejder.....................................................................71
Tabel 48: Grønt regnskab, forbrug af el, vand og varme 1997-2001.................................................72 
Bilag 7: Aarhus Universitet i alt...........................................................................................................74
Tabel 49: Aktivitets- og produktionsoplysninger 2001, Aarhus Universitet* .................................74
Tabel 50: Formålsfordelt regnskab 1998-2001, Aarhus Universitet*.................................................74 
Bilag 8: Personale ....................................................................................................................................75
Tabel 51: Professorater ultimo 2001.......................................................................................................75
Tabel 52: Nøgletal om personaleforbrug 2001* ...................................................................................75
Tabel 53: Udbetalt over- og merarbejde 1998-2001*............................................................................75
Tabel 54: Årsværksforbrug fordelt på hovedområder 2001 ..............................................................75
Tabel 55: Alders- og kønsfordeling for videnskabelige medarbejdere, oktober 2001 ...................76 
Bilag 9: Særlige regnskabsmæssige forhold .....................................................................................77
Bilag 10: Kompetenceenheden .............................................................................................................79
Oversigt 6: Resultatanalyse for kompetenceenheden*.......................................................................81
Tabel 56: Årsregnskab 2001 for kompetenceenhedsprojektet på Aarhus Universitet* .................85 
Bilag 11: Nye og ændrede uddannelser 2001.....................................................................................87
Oversigt 7: Nye og ændrede uddannelser i 2001................................................................................87 
Bilag 12: Ejendomme og anlæg samt anlægsregnskab ...................................................................88
Tabel 57: Igangværende og afsluttede anlægsprojekter* ...................................................................88
Tabel 58: Bevillingsafregning for anlægsbevilling* ............................................................................89
Tabel 59: Regnskabsmæssige forklaringer for 2001 for anlægsbevilling* .......................................89 

* Obligatoriske oplysninger til virksomhedsregnskab 2001  



42

BILAG 1

DET HUMANISTISKE FAKULTET

MÅLSÆTNING
Fakultetet har som overordnet målsætning at 
vedligeholde og løbende forny en bred huma-
nistiske fagvifte, først og fremmest for at fast-
holde ideen om humaniora som videnfeltet for 
den menneskelige væren, dens kulturhistori-
ske perspektiv og dens kulturelle udtryksfor-
mer i videste forstand.

Fakultetet har i 2001 påbegyndt et omfat-
tende arbejde med at omorganisere institut- 
og studiestruktur for at højne såvel kvalitet 
som effektivitet. Projektet er støttet af Statens 
Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 
(SCKK) og Undervisningsministeriet.

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

Det Humanistiske Fakultet har december 
2001 vedtaget en ændring af den overordnede 
studiestruktur for fakultetets bachelor- og 
kandidatuddannelser. Fra september 2003 vil 

samtlige bacheloruddannelser være tofaglige, 
og kandidatuddannelserne vil alle indeholde 
mulighed for praktik og tværfaglige forløb. 
Hensigten er at skabe dynamiske, fleksible 
uddannelser, der giver kandidaterne mulighed 
for individuel profilering.

Det Humanistiske Fakultet afsætter hvert 
år midler til en pulje, der støtter konkrete pro-
jekter omkring kvalitetetsforbedring af under-
visningen. Puljen blev i 2001 primært anvendt 
til nyudvikling af undervisningsforløb, bl.a. 
et fælles Studium Generale-kursus for fakulte-
tets arkæologiske fag samt et projekt omkring 
udvikling af undervisning i sprog via internet-
tet.

Fakultetet har etableret flere nye uddan-
nelser: en kandidatuddannelse i Kognitiv 
semiotik og suppleringsuddannelser (med 
erhvervsrettet sigte) i retorik og i museologi.

Fakultetet afholdt 29. november en erhvers-
faglig dag for samtlige studerende. Dagen er 
blevet brugt som afsæt for udviklingen af en 
egentlig erhvervsvejledning på fakultetet, der 
bl.a. inkluderer dannelse af netværk med afta-
gere og erhvervsvejledninger på andre vide-
regående uddannelsesinstitutioner. Herudover 
er fakultetet i færd med at gennemføre en 

HUM

Nøgletal studerendemio. kr.Nøgletal økonomi
3.632Studenterårsværk, ordinær udd.Udgifter fordelt på delformål:

254Kandidatproduktion117,8Ordinær uddannelse
1.207Studenteroptag, ordinær udd.11,4Åben uddannelse
8.051Studenterbestand pr. 1. oktober3,4International studenterudveksling

Gennemsnitlig uddannelsesudgift132,6Uddannelse i alt
32.400pr.  studenterårsværk, kr.65,6Basisforskning

326Årselever, åben uddannelse22,7Tilskudsfinansieret forskning
373Antal udvekslingsstuderende9,5Forskeruddannelse

97,7Forskning i alt

230,3Udgifter i alt

Nøgletal forskeruddannelsenÅrsværkNøgletal personale
65Studenterårsværk, forskerudd.265Videnskabeligt personale (u. stip.)
20Godkendte ph.d.-afhandlinger59Deltidsansat videnskabeligt pers.
77Ph.d.-studerende pr. 1. oktober120Teknisk-administrativt personale
66Stipendie-ÅV, inkl. SU ph.d.-stip.444ÅV i alt

Tabel 28.
Nøgletal 2001.
Formålsfordelt forbrug, ikke-
 formålsfordelt personale-
forbrug samt aktivitet og 
produktion for uddannelse 
og forskeruddannelse, Det 
Humanistiske Fakultet

Bilag 1 - Det Humanistiske Fakultet
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erhvervsundersøgelse af de sidste syv årgange 
af færdige kandidater. Den videre hensigt med 
de førnævnte initiativer er at skaffe erfaringer 
og grundlag for at tilbyde fakultetets stu-
derende erhvervsvejledning tidligere i deres 
studieforløb, således at vejledningen kan få 
direkte indflydelse på sammensætningen af de 
studerendes uddannelse.

Fakultetet har ligesom i 2000 gennemført 
et samarbejde med Langkær Gymnasium og 
HF, hvor studerende fra fakultetet varetog al 
undervisning på gymnasiet i en dag, mens 
gymnasiets lærere deltog i en pædagogisk dag 
eller andre faglige aktiviteter på fakultetet. I 
2001 deltog 40 historiestuderende i udvekslin-
gen.

I 2001 har fakultetet optaget 1.233 nye stu-
derende til bacheloruddannelserne. Fakultetet 
er stadig parat til at optage 1.300 studerende 
om året fremover, selv om målet næppe kan 
realiseres fuldt ud på grund af de mindre 
ungdomsårgange.

Brugen af IT i undervisningen er blevet 
styrket med udbygningen af fakultetets intra-

net, baseret på groupware-programmellet 
FirstClass. 

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE
Fakultetet har i en længere årrække i stort 
omfang udbudt efter- og videreuddannelse, 
både som aftenundervisning og som fjernun-
dervisning med weekend-seminarer.

Det er fakultetets mål at kunne udbyde 
efter- og videreuddannelse 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 vide-
reudvikle, omstille og øge fakultetets udbud 
af praksisrettede efter- og videreuddannelser 
(masteruddannelser, enkeltfag mv.). 

Fakultetet har, med støtte fra Under-
visningsministeriet, arbejdet med 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, hvoraf den 
førstnævnte starter 1. februar 2002 med mere 
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Figur 6.
Udgifter efter formål, Det 
Humanistiske Fakultet

Figur 7.
Seneste 4 års udvikling i 
udgifter til uddannelse og 
forskning, STÅ og kandida-
ter, Det Humanistiske Fakul-
tet
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end 60 deltagere. De øvrige forventes udbudt 
i efteråret 2002.

Ud over de fire førnævnte masterud-
dannelser har fakultetet i 2001 igangsat et 
udviklingsarbejde af tre andre masteruddan-
nelser i EU-studier, Medicinsk antropologi og 
museologi. Der er søgt udviklingsmidler i 
Undervisningsministeriet.

Udviklingen af masteruddannelserne er 
foregået i samarbejde med Kompetenceenhe-
den og fakultetet har i 2001 haft ansat flere 
koordinatorer til at varetage udviklingsarbej-
det.

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 i 2001 af økonomiske hensyn 
måttet undlade at egenfinansiere ph.d.-stipen-
dier (ud over ministeriets stipendiebevilling) 
sådan som det ellers er sket i en årrække 
for at styrke rekrutteringen af videnskabelige 
medarbejdere.

Antallet af aktive ph.d.-studerende var i 
2001 i alt på 77.

Forskerskolen Akademiet for Æstetikfaglig 
Forskeruddannelse ved Aarhus Universitet er 
blevet oprettet efter bevilling fra Forsker-
uddannelsesrådet. Desuden er Afdeling for 
Etnografi partner i forskerskolen Den Danske 
Forskerskole i Antropologi og Etnografi, der 
om tre år skal huses på Aarhus Universitet.

Endelig deltager forskere fra fakultetet i 
forskerskolen Den Nationale Forskerskole i 
Medier, Kommunikation og Journalistik.

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 og har videreført et pilot-
projekt, der i 2001 har fået tilknyttet eksterne 
evaluatorer. 

Fakultetet har i år 2001 haft en omfangsrig 
debat om ny struktur, herunder rammerne for 
forskningen og kommende institutstruktur. Et 
af årets resultater heraf er at Historisk Institut, 
Østasiatisk Institut, Slavisk Institut og Center 
for Europæiske Kulturstudier med Afdeling 
for Kønsforskning besluttede at fusionere i ét 
nyt storinstitut i løbet af 2002.

Kontrakten med Grundforskningsfonden 
om fakultetets hidtil største eksternt finan-
sierede forskningsprojekt, Danish Centre for 
Black Sea Studies, var klar til underskrift i 
december 2001. Centeret åbner 1. februar 2002.

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. 

I 2001 rejste 260 af fakultetets studerende til 
udlandet for at studere mod 214 året før. Til 
gengæld tog fakultetet imod 113 udenlandske 
studerende, hvilket er samme niveau som i 
1999.

Endvidere gennemføres dele af den ordi-
nære undervisning på en række uddannelser 
på fremmedsprog, og alle kurser på fremme-
sprog præsenteres i en særlig læseplan.

PERSONALE
Fakultetet har som en del af struktur-projektet 
holdt omstillingsseminarer for alle fakultetets 
116 tekniske og administrative medarbejdere. 
Seminarerne blev gennemført med konsulent-
hjælp og støttet økonomisk af SCKK. 

Seminarerne vil senere blive fulgt af bl.a. 
fusions- og teambuildingsseminarer for alle 
fakultetets medarbejdere.

FYSISKE RAMMER OG INFRASTRUKTUR
Fakultetet vedtog i 2001 at overtage det øko-
nomiske ansvar for udskiftning af computere, 
så alle ansatte er sikret en tidssvarende pc på 
arbejdspladsen.

Fakultetet besluttede også at øge tempoet 
i indførelsen af FirstClass til brug i admini-
stration, forskning og undervisning. Fakultetet 
har valgt FirstClass som det strategiske kom-
munikationsværktøj til såvel e-post, åbne og 
lukkede konferencer, fælles kalendere, dokum-
entudveksling mv. 

Ved udgangen af 2001 benytter halvdelen 
af fakultetets fag FirstClass. Med den ny mål-
sætning vil alle fakultetets ansatte og stu-
derende benytte værktøjet ved udgangen af 
2002.

20 af 23 institutter og centre har nu 
fået etableret en udbygget egen hjemmeside. 
Fakultetets egen hjemmeside blev belønnet 

Bilag 1 - Det Humanistiske Fakultet
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med fire netkroner af �Bedst På Nettet� i 2001.
For at skabe velfungerende og inspirerende 

forsknings- og studiemiljøer har fakultetet i de 
senere år investeret meget i forbedring af de 
fysiske rammer. En udflytning og samling af 
IT-relaterede uddannelser i Katrinebjerg-kvar-
teret er fortsat i 2001. Historie, Klassisk Filolo-
gi, Klassisk Arkæologi, Filosofi og Idéhistorie 
er blevet samlet i universitetets bygninger 
langs Ringgaden, og i forbindelse hermed er 
fagenes biblioteker blevet sammenlagt til ét 
stort bibliotek, analogt med de tidligere etab-

lerede fællesbiblioteker for æstetikfagene på 
Kasernen og for de moderne fremmedsprogs-
fag i Nobelparken.

Formålet er først og fremmest at skabe bed-
re studiemiljøer på grundlag af mere profes-
sionelt drevne biblioteker.

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.

2001200019991998HUM - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

8.0517.7107.3686.794Antal studerende1.1
3.6323.4483.2693.145Antal studenterårsværk (STÅ)1.2
1.2071.2891.2301.084Antal optagne pr. 1. oktober2.1
1.0481.0301.054895Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2

23,023,122,923,2Gennemsnitsalder for optagne2.3
22,022,1Medianalder for optagne2.4

Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
675578460194Antal bachelorer3.1

27,727,326,126,3Gennemsnitsalder , bachelorer*3.2
4,43,93,63,2Gennemsnitlig gennemførelsestid, bachelorer*3.3

254268255190Antal kandidater3.4
29,430,430,129,5Gennemsnitsalder, kandidater3.5

6,97,37,17,1Gennemsnitlig gennemførelsestid, kandidater3.6
Åben / efteruddannelse

326359420465Antal deltagerbetalende årselever4.1
3000Færdiguddannede på hele uddannelser**4.2

Forskeruddannelse
65948143Antal STÅ, forskeruddannelse i alt5.1
77838378Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
37423738- heraf mænd5.3
40414640- heraf kvinder5.4
20181817Antal godkendte afhandlinger, året5.5

Internationaliseringstilskud
373356319348Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6
113142110109- heraf indgående6.1
260214209239- heraf udgående6.2

Forskning
1443Antal doktorgrader7

2001200019991998HUM - formålsfordelt regnskab, mio kr., niv. 2001
117,8114,6127,9114,0Ordinær uddannelse2.1

11,413,216,014,9Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,7Ikke-videregående uddannelse2.7
3,43,33,23,4International studenterudveksling2.8
0,00,00,00,0Kursusundervisning2.9

132,6131,1147,1133,0Uddannelse i alt2
65,670,862,159,6Basisforskning1.1
22,722,716,617,6Tilskudsfinansieret forskning***1.2

0,00,00,00,0Kontraktforskning***1.3
9,510,429,830,2Forskeruddannelse***1.9

97,7103,9108,5107,4Forskning i alt1
230,3235,0255,6240,4Uddannelse og forskning samlet

SamletTAPDVIPVIPHUM - formålsfordelt ÅV-forbrug 2001
274,986,950,5137,5Ordinær uddannelse2.1

26,413,34,48,6Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,0Ikke-videregående uddannelse2.7
4,84,50,30,0International studenterudveksling2.8
0,00,00,00,0Kursusundervisning2.9

306,1104,755,3146,1Uddannelse i alt2
151,021,50,0129,4Basisforskning1.1

43,95,71,636,6Tilskudsfinansieret forskning1.2
0,00,00,00,0Kontraktforskning1.3

19,05,61,711,7Forskeruddannelse1.9
213,932,83,3177,7Forskning i alt1
520,0137,558,7323,8Uddannelse og forskning samlet

Tabel 29.
Aktivitets- og produktions-
oplysninger, formålsfordelt 
regnskab 1998-2001 samt 
formålsfordelt personalefor-
brug 2001, Det Humanisti-
ske Fakultet
* Bachelorstrukturen 
(3+2+3) er indført løbende 
på de enkelte fakulteter og 
uddannelser, således blev 
strukturen indført på de 
humanistiske uddannelser fra 
optagelsen 1995.
**Master- og diplomuddan-
nelser
*** Stipendier til forskerstu-
derende er fra og med 2000 
flyttet fra formålet forsker-
uddannelser til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinansie-
ret forskning - alt efter det 
enkelte stipendiums finansie-
ringskilde.

Bilag 1 - Det Humanistiske Fakultet
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BILAG 2

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 

GRUNDLAG OG MÅL
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet bygger 
som en del af Aarhus Universitet på den euro-
pæiske universitetstradition med dens grund-
læggende idealer om forskningens frihed og 
den forskningsbaserede undervisning. Fakul-
tetet lægger afgørende vægt på denne forank-
ring i universitetshelheden, både af hensyn 
til de grundlæggende idealer og af hensyn 
til mulighederne for gensidig inspiration og 
befrugtende samspil for studerende og medar-
bejdere på tværs af faggrænser.

Forskningen og uddannelserne ved fakulte-
tet drives og formidles hovedsageligt på et 
naturvidenskabeligt grundlag, idet der dog 
inden for visse områder også er stærke islæt af 
humanistisk og samfundsvidenskabelig forsk-
ningstradition. Det er fakultetets holdning, at 
såvel kvantitative som kvalitative forsknings-
metoder er værdifulde og ligeværdige, når de 
udføres præcist og lege artis.

Den overordnede målsætning er, at fakul-
tetet også i fremtiden skal være med til at 

sætte dagsordenen for sundhedsvidenskabelig 
forskning og uddannelse for dermed at kunne 
tiltrække de bedste studerende og medarbej-
dere inden for alle områder af fakultetets akti-
viteter. 

UDDANNELSE
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet lægger 
stor vægt på forskningsbaseret undervisning 
på alle niveauer af fakultetets længerevarende 
uddannelser. Deltidslærere uden forsknings-
forpligtelse anvendes stort set kun ved spe-
cielle øvelseskurser og i visse dele af den 
kliniske praktik. De studerendes selvstændig-
hed og videnskabelighed skal styrkes gennem 
forskningsmetodologiske kurser og arbejde 
med selvstændige opgaver, ligesom overgan-
gen fra universitetsstudium til arbejdsliv skal 
lettes, bl.a. gennem styrkelse af den kliniske 
dimension af læge- og tandlægeuddannelsen.

Den pædagogiske udvikling og opkvalifi-
cering af underviserne er en vigtig faktor i 
opnåelsen af disse mål. Den opgave arbejder 
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fakultetets Enhed for Medicinsk Uddannelse 
med både på det praktiske og det forsknings-
mæssige plan. Blandt andet sætter et af enhe-
dens ph.d.-projekter fokus på den kliniske 
undervisning for lægestuderende. Fakultetet 
vil tilbyde udvalgte medarbejdere en master-
uddannelse i sundhedspædagogik. To medar-
bejdere er således allerede i gang med dette 
studium i udlandet. 

Endvidere er anvendelse af IKT i under-
visningen et vigtigt element i fakultetet visio-
ner, og faget sundhedsinformatik er indført 
i uddannelsen. På nuværende tidspunkt kan 
alle studerende oprette e-post adresser og 
hjemmesider. Herudover er �stud.med.-info� 
under gradvis opbygning. 

Fakultetet er opmærkesom på de nye 
uddannelsesstrukturer, som er under opbyg-
ning i Danmark, og som bl.a. omfatter dan-
nelse af centre for videregående uddannelse 
(CVU�er). Med henblik på at yde støtte, spe-
cielt til sundheds-CVU�er, har fakultetsrådet 
nedsat et udvalg, bestående af studieledere 
fra fakultetets uddannelser. Dette udvalg skal 

bl.a. rådgive CVU�erne om muligheder for 
opkvalificering af lærere, etablering af forsk-
ningstilknytning til videregående uddannel-
ser, kvalifikationskrav til bacheloruddannelser 
etc.

Fakultetet udbyder følgende kandidat- og 
masteruddannelser: 
� Lægeuddannelsen, som er i gang med ind-

fasningen af en ny studieordning. Over-
ordnet lægger den nye studieordning vægt 
på evnen til selvstændig læring, faglig 
integration, fordybelse gennem opbygning 
af fagblokke og introduktion af et forsk-
ningsmetodologisk element med selvstæn-
dig opgave. Desuden lægges der vægt 
på færdighedstræning i fakultetets færdig-
hedslaboratorium, videreført gennem en 
styrkelse af den kliniske undervisning 
og opholdet på kliniske afdelinger samt 
udviklingen af de studerendes personlige 
kvalifikationer med fokus på de holdnings-
mæssige og menneskelige sider af lægeger-
ningen.

� Tandlægeuddannelsen arbejder på sammen 
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Figur 9.
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med Københavns Universitet at formulere 
en fælles bekendtgørelse for uddannelsen. 
Tandlægeuddannelsen i Århus har gennem 
årene satset på at styrke interaktiv informa-
tionsteknologi i undervisningen, samtidig 
med at man har udbygget det audiovisu-
elle udstyr, blandt andet med henblik på 
transmission af videooptagelser af opera-
tive indgreb og behandlingssituationer til 
grupperum og auditorier. De studerende 
trænes desuden i at samarbejde i grupper 
med studerende fra andre årgange og med 
det odontologiske hjælpepersonale, tand-
plejere og klinikassistenter.

� Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 
bygger på forskellige mellemlange sund-
hedsfaglige grunduddannelser. Uddannel-
sen er 2-årig, men indledes dog for de 
fleste studerendes vedkommende med en 
1-årig suppleringsuddannelse med indfø-
ring i studieteknik, forskningsmetodologi, 
biostatistik mv. Kandidatuddannelsen har 
som mål at opbygge forudsætninger hos de 
studerende til på et videnskabeligt grund-
lag at videreudvikle den faglige aktivitet 
inden for deres område og indgå i forsk-
ningssamarbejde med andre faggrupper. 

� Kandidatuddannelsen i biomedicinsk tek-
nik, som foregår i et samarbejde med Inge-
niørhøjskolen i Århus, har i første omgang 
været rettet imod ingeniørbachelorer med 
medikoteknik som speciale. I 2000 opret-
tede uddannelsen en linje for medicinske 
bachelorer, og i 2001 optog man de første 
studerende på en linje med speciale i mag-
netisk resonans (MR). Uddannelsen er sam-
mensat af ingeniørfag, biomedicinske fag 
og praktikophold på apparaturtunge klini-
ske afdelinger. Der synes at være særdeles 
gode beskæftigelsesmuligheder for kandi-
daterne fra denne uddannelse. 

� Kandidatuddannelsen i sygepleje overgik 
pr. 1. januar 2001 fra Danmarks Sygeplejer-
skehøjskole til Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet ved Aarhus Universitet. Uddan-
nelsen optager nu 50 studerende pr. år, 
hvilket efter fakultetets opfattelse vil dæk-
ke behovet for kandidater i hospitals- og 
undervisningssektoren. Institut for Syge-
plejevidenskab ved Aarhus Universitet er 
for øjeblikket det eneste sted i Danmark, 
hvor den sygeplejefaglige kandidatuddan-
nelse udbydes.

� Fakultetet udbyder for øjeblikket kun én 
masteruddannelse, Master of Public Health, 
som blev etableret i Danmark i 1996 som en 
forsøgsuddannelse. Fakulteterne i Køben-
havn og Århus forhandler i øjeblikket med 
ministeriet om permanentgørelse af uddan-

nelsen. Formålet med uddannelsen er at 
sætte de studerende i stand til at iværk-
sætte, deltage i og evaluere forebyggende 
og sundhedsfremmende programmer samt 
at deltage i planlægning og ledelse af sund-
heds -og socialvæsenet. En undersøgelse af 
kandidaternes erhvervsforløb blev gennem-
ført i foråret 2001 og viste et karriereløft hos 
langt de fleste. 

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 et viden-
skabeligt grundlag. Desuden har fakultetet 
sammen med Danmarks Sygeplejerskehøjsko-
le i februar 2001 indsendt ansøgning om opret-
telse af en masteruddannelse i sundhedspleje. 
Der foreligger ikke afgørelse i disse sager.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE
Fakultetet har igennem mange år drevet en 
omfattende postgraduat kursusvirksomhed. 
Kurserne annonceres semestervis i fagtids-
skrifter, og i de fleste tilfælde har alle interes-
serede mulighed for at deltage mod betaling. 
Herudover samarbejder fakultetet med amter-
ne i det midt- og nordjyske område om plan-
lægningen af videreuddannelsen for læger, et 
område som nu er udlagt til tre regioner i lan-
det, svarende til de tre universitetshospitals-
områder.

Odontologisk Institut varetager undervis-
ningen i forbindelse med uddannelsen af spe-
cialtandlæger i ortodonti og i et vist omfang 
i hospitalsodontologisk kirurgi. Instituttets 
medarbejdere er aktive kursusgivere for dan-
ske og udlandske tandlæger, og instituttet har 
iøvrigt indgået aftale med tandlægernes fagli-
ge organisationer om efteruddannelse af tand-
læger. 

Master of Public Health-uddannelserne i 
Århus og København forhandler i øjeblikket 
med Dansk Selskab for Samfundsmedicin om 
fremtidig varetagelse af dele af speciallægeud-
dannelsen i samfundsmedicin og arbejdsmedi-
cin. 

SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLE-
JERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT)
SKT�s altdominerende mål i 2001 har været at 
skaffe tandplejeruddannelsen og den kliniske 
tandteknikeruddannelse et bæredygtigt bud-
get. SKT har indført GruppeUdviklingsSamta-
ler (GUS) med henblik på at skabe de bedste 
betingelser for intern kompetenceudvikling og 
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et optimalt læringsmiljø. SKT�s andel af midler 
fra flerårsaftalen er blevet anvendt til styrkelse 
af IKT i undervisningen. Klinikassistentud-
dannelsen er blevet forlænget med 2 ugers 
undervisning i hovedforløbet. Samtidig er der 
udbudt en række valgfrie specialefag af hver 
en uges varighed.

FORSKNING
I løbet af 2001 har fakultetet udarbejdet en 
ny udviklingsplan (STATUS OG PLANER 
2002-2006). Planen beskriver fakultetets nuvæ-
rende status samt planer og mål for den 
kommende periode inden for uddannelse, 
forskning og forskeruddannelse. I planen 
opregnes en række forskningsområder, inden 
for hvilke fakultetet står stærkt såvel nationalt 
som internationalt. Det er imidlertid vigtigt, at 
man løbende er opmærksom på også at støtte 
nye forskningsinitiativer. Dette sker bl.a. ved 
oprettelse af eksternt finansierede forsknings-
enheder, som efter en 5-årig periode søges ind-
lejret, hvis projektet viser sig værdifuldt. Der 
må derfor til stadighed arbejdes på at skaffe 
nye eksterne bevillinger samt bevillinger til 
forlængelse af igangværende aktiviteter, idet 
fakultetet kun i begrænset omfang kan indlejre 
større forskergrupper af ordinære ressourcer. I 
2001 er forskningsaktiviteterne omkring to af 
de tre professorater, som udløb, forlænget for 
en ny 5-årig periode af eksterne midler.

Fakultetet huser i øjeblikket 8 større forsk-
ningscentre med ekstern finansiering. Herud-
over deltager fakultetet sammen med andre 
parter i 5 eksternt finansierede centre. Blandt 
disse centre er 3 kommet til i løbet af 2001, 
nemlig
� Vand og Salt Centret (Danmarks Grund-

forskningsfond)
� Center for Funktionelt Integreret Neurovi-

denskab (Danmarks Grundforskningsfond).
� Center for Forskning i Medicinske Implan-

tater og Biokompatible Materialer (Større 
Tværgående Forskergrupper � sammen 
med Det Naturvidenskabelige Fakultet og 
Danfoss Innovation).

Fakultetet lægger vægt på, at resultater fra 
den basale forskning udnyttes til gavn for 
samfundet. Loven af 1999 om opfindelser ved 
offentlige forskningsinstitutioner har til formål 
at sikre, at forskningsresultater frembragt ved 
hjælp af offentlige midler nyttiggøres for det 
danske samfund ved erhvervsmæssig udnyt-
telse. Med henblik på opfyldelse af loven har 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet oprettet 
et beredskab med ekspertise til varetagelse af 
sager vedrørende forskningssamarbejde med 
private virksomheder, patenter mv.

Flere af de nye virksomheder inden for bio-
teknologi og medikoteknologi, som igennem 
de seneste år er blevet oprettet i Århus-regi-
onen, er udsprunget af forskningsresultater 
opnået inden for det sundhedsvidenskabelige 
område, og flere forskere fra fakultetet står i 
dag som indehavere af disse virksomheder. 

FORSKERUDDANNELSE 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet satser 
målbevidst på forskeruddannelse på såvel 
præ- som postgraduat niveau. Dette sker med 
et flerfold sigte: Primært er det vigtigt at kvali-
ficere så mange som muligt til at udvikle og 
implementere ny viden i sundhedssektoren. 
Desuden er der stor efterspørgelse på forsker-
uddannede kandidater fra den voksende bio-
medicinske- og bioteknologiske industri, og 
endelig ser fakultetet forskeruddannelse som 
det vigtigste element i en løbende rekruttering 
af unge forskere og undervisere til fakultetets 
institutter og kliniske afdelinger i forbindelse 
med det generationsskifte, som man står over-
for i løbet af de næste 5-10 år. Der må i den 
forbindelse specielt gøres en indsats for at til-
trække unge forskerstuderende til fakultetets 
biomedicinske og odontologiske sektorer. 

Ph.d.-uddannelsen har siden 1993 udviklet 
sig til en omfattende aktivitet ved fakultetet 
med 75-80 nyindskrevne studerende pr. år. 
Hovedparten af fakultetets ph.d.-studerende 
er eksternt finansierede fra fonde og industri 
eller indskrevet som deltidsstuderende med 
sideløbende klinisk ansættelse. 

Fakultetet investerer mange ressourcer i 
kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af for-
skeruddannelsen, dels i forbindelse med ind-
skrivningen, dels ved halvårlige evalueringer 
af forløbene. Der lægges stor vægt på den 
internationale dimension, og derfor tilskyndes 
de studerende til sideløbende eller efterfølgen-
de at søge deres arbejde publiceret i inter-
nationale tidsskrifter. Desuden tilbringer flere 
studerende en del af deres studium ved uden-
landske laboratorier eller afdelinger. Det er 
fakultetets mål, at forskeruddannelsen til sta-
dighed skal være på niveau med de bedste 
internationale forskeruddannelser inden for 
området. 

Fakultetet har i 2001 med held effektiviseret 
bedømmelsen af ph.d.-afhandlinger, således 
at den gennemsnitlige bedømmelsestid søges 
nedbragt til ca. 4 måneder.

FORSKERSKOLER
Det har hidtil været fakultetets synspunkt, 
at det brede, generelle studieprogram, som 
dækker alle de sundhedsvidenskabelige disci-
pliner ved fakultetet under betegnelsen �Post-
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graduat School of Health Sciences�, er en 
hensigtsmæssig faglig ramme for fakultetets 
ph.d.-uddannelse. Dette er dels begrundet i 
ønsket om en høj og ensartet kvalitetssikring, 
dels i den opfattelse, at det brede studiepro-
gram, spændende fra forskningsmiljøer med 
kvantitativ molekylærbiologisk forskning over 
klinisk årsags- og interventionsforskning til 
kvalitativ, humanistisk orienteret forskning, 
sikrer muligheden for gensidig befrugtning og 
tværfaglig tilgang til komplekse problemstil-
linger. Derfor er der ikke ved fakultetet opret-
tet mere specifikke forskerskoler. Det er dog 
opfattelsen, at man i de kommende år vil kun-
ne styrke de lokale forskeruddannelsesmiljøer 
ved at hente inspiration fra de mange forsøg 
med forskerskoler, som skyder op i disse år. 
Det er fakultetets hensigt at følge resultaterne 
af disse nøje samt selv at iværksætte forsøg.

FORSKNINGSÅR 
På det prægraduate niveau vil der med ind-
førelsen af forskningsmetodologiske og fordy-
bende elementer i den nye studieordning for 
medicinstudiet ske en generel oprustning af 
de studerendes evner til selvstændig problem-
analyse og -løsning. For særligt interesserede 
og motiverede medicinstuderende har fakulte-
tet siden 1989 arrangeret et forskningsår, hvor 
den studerende under vejledning gennemfø-
rer et forskningsprojekt og deltager i udvalgte 
kurser for derigennem at skaffe sig et bredere 
kendskab til forskningsprocessen, end selve 
studiet giver mulighed for. Ca. 40 lægestu-
derende pr. år gennemgår dette forsknings-
program. Det svarer til mere end 10 pct. 
af en årgang. Det er fakultetets hensigt 
fortsat at støtte denne aktivitet, som for stør-
stedelen finansieres ved scholarstipendier fra 
Statens Sundhedsvidenskabelige Forsknings-
råd og private fonde. Fakultetet opfatter 
denne mulighed for prægraduat forsknings-
træning som helt essentiel i rekrutteringen 
af de bedste talenter til den sundhedsviden-
skabelige forskning. I rapporten �Medicinsk 
Sundhedsforsknings Fremtid�( Forskningsmi-
nisteriet og Sundhedsministeriet, 2001) 
anbefales det, at den prægraduate forsknings-
træning styrkes og formaliseres, således at 
unge talenter allerede prægraduat indskrives 
på ph.d.-studiet. Herved kommer forsknings-
året til at udgøre en første del af et samlet 
ph.d.-forløb. 

SAMARBEJDSRELATIONER
Fakultetets vigtigste samarbejdspartner er 
Århus Amt. Samarbejdet er beskrevet i 
en række aftaler om undervisning og forsk-
ning ved Århus Universitetshospital. Aftalerne 

beskriver rammerne for samarbejdet, således 
som det har udviklet sig mellem fakultet og 
amt igennem mange år. De danner grundlaget 
for den såkaldte Århus-model for samarbejde 
mellem fakultet og universitetshospital, som 
har vakt opmærksomhed og været inspirati-
onskilde for lignende modeller nationalt og 
ved andre universiteter i Norden. Sammen 
med Århus Amt udgives årsberetningen 
�Sundhedsvidenskabelig Forskning i Århus�. 
Desuden præsenteres fakultetets aktiviteter i 
Århus Universitetshospitals nyhedsblad, som 
er etableret fra 2001.

I Vestdansk Sundhedsvidenskabeligt Forsk-
ningsforum har fakultetet etableret samarbej-
de med en lang række af de øvrige vestdanske 
amter, bl.a. om undervisning af studerende, 
ph.d.-projekter samt andet forskningssamar-
bejde. Forskningsforum står for implemen-
teringen af �Programmet til Styrkelse af 
Regionalt Samarbejde om Medicinsk Sund-
hedsforskning�, hvor regionen har modtaget 
støtte fra Sundhedsministeriet og Forsk-
ningsministeriet på 13,7 mio. kr. for årene 
2000-2003. Der er ingen tvivl om, at denne 
bevilling er et kraftigt incitament for forsk-
ningsaktiviteten i amterne uden for universi-
tetsområderne, og der har været stor vilje i 
amterne til at påtage sig medfinansiering af 
projekterne. 

Den nye studieordning for lægestudiet har 
medført, at fakultetet har inddraget et større 
antal kliniske afdelinger ved centralsygehuse i 
det jyske område til varetagelse af den tidlige 
kliniske undervisning. Det betyder, at der er 
ansat lektorer ved de pågældende afdelinger, 
og at forskningssamarbejdet derved styrkes. 
Specielt er undervisnings- og forskningssam-
arbejdet med Nordjyllands Amt på det seneste 
blevet udbygget. Der er således etableret 
3 eksternt finansierede AU-professorater ved 
sygehusene i Aalborg, og sygehusenes delta-
gelse i undervisningen af medicinstuderende 
fra Århus omfatter nu de fleste fag inden for 
den sene klinik.

I samarbejde med Århus og Nordjyllands 
amter er indgået aftale om etablering af et 
kompetencecenter for kliniske databaser ved 
Afdelingen for Klinisk Epidemiologi. 

Blandt lokale samarbejdsrelationer kan 
fremhæves det fortrinlige samarbejde mellem 
fakultetet og Statsbiblioteket i Århus om det 
nye sundhedsvidenskabelige bibliotek i Victor 
Albeck Bygningen, som bl.a. er af afgørende 
betydning for fakultetets ambitioner om at 
implementere nye undervisningsformer med 
større vægt på selvstændig informationssøg-
ning. 
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INTERNATIONALISERING
Som det er tradition inden for eksperimentelle 
og kliniske forskningsmiljøer, findes der utal-
lige netværk af internationale forskergrupper 
ved fakultetet. Størstedelen af fakultetets yng-
re medarbejdere tilbringer en længere periode 
ved et udenlandsk universitet, ligesom fakul-
tetet i samme omfang modtager gæsteforskere 
på alle niveauer af deres forskerkarriere. 
Fakultetet deltager i adskillige EU-program-
mer, både på forsknings- og undervisnings-
området. På uddannelsessiden har fakultetet 
aftaler inden for programmerne NORDPLUS 
og SOKRATES, men man støtter naturligvis 
også individuelt tilrettelagte studieophold.

FYSISKE RAMMER OG INFRASTRUKTUR
Efter de seneste års lokaleudvidelser, ombyg-
ninger og rokader har Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet på de fleste områder 
tilfredsstillende lokaleforhold til undervisning 

og forskning, idet der dog er behov for 
modernisering og udbygning af undervis-
ningsfaciliteterne visse steder på Universitets-
hospitalerne. De samfundsmedicinske fag har 
alvorlige pladsproblemer, som fakultetet håber 
at kunne løse i løbet af de nærmeste år. Fakul-
tetet vil som hidtil tilstræbe en udvikling, der 
tilgodeser fremtidens krav om fysiske rammer, 
blandt andet med henblik på optimal udnyt-
telse af informationsteknologi, der i stigende 
grad bliver et centralt element i forskning og 
undervisning. 

Fakultetet har i efteråret 2001 vedtaget 
en IT-strategi og -handlingsplan for de kom-
mende år. Strategiplanen beskriver fakultetets 
IT-infrastruktur, herunder gradvis netudbyg-
ning, fælles serverdrift, sikkerhedsstrategi og 
udbygning af hjemme- og fjernarbejdspladser. 
Fakultetets IT-driftsenhed, som blev etableret i 
2000, står for planlægning og implementering 
af strategien.
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2001200019991998SUN - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

2.9632.6202.5052.399Antal studerende1.1
2.0721.8991.8261.588Antal studenterårsværk (STÅ)*1.2

497468441421Antal optagne pr. 1. oktober2.1
421403359374Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2

21,221,721,122,0Gennemsnitsalder for optagne2.3
21,121,3Medianalder for optagne2.4

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

260202192181Antal kandidater3.4
28,729,428,928,9Gennemsnitsalder, kandidater3.5

6,75,87,17,4Gennemsnitlig gennemførelsestid, kandidater3.6
Åben / efteruddannelse

28263278Antal deltagerbetalende årselever4.1
9161612Færdiguddannede på hele uddannelser***4.2

Forskeruddannelse
203211179214Antal STÅ, forskeruddannelse i alt5.1
254260263258Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
119128118131- heraf mænd5.3
135132144127- heraf kvinder5.4

92757764Antal godkendte afhandlinger, året5.5
Internationaliseringstilskud

80858758Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6
35413624- heraf indgående6.1
45445134- heraf udgående6.2

Forskning
11161714Antal doktorgrader7

2001200019991998SUN - formålsfordelt regnskab, mio kr. (1 dec.), niv. 2001
135,1136,3132,9132,4Ordinær uddannelse2.1

2,32,73,25,7Åben uddannelse2.3
23,724,326,923,6Ikke-videregående uddannelse2.7

1,11,61,40,8International studenterudveksling2.8
5,54,81,31,3Kursusundervisning2.9

167,7169,7165,7163,8Uddannelse i alt2
158,7166,0141,7137,5Basisforskning1.1
132,7133,3134,3149,4Tilskudsfinansieret forskning****1.2

3,01,20,90,8Kontraktforskning****1.3
31,325,550,440,8Forskeruddannelse****1.9

325,7326,0327,3328,5Forskning i alt1
493,4495,7493,0492,3Uddannelse og forskning samlet

SamletTAPDVIPVIPSUN - formålsfordelt ÅV-forbrug 2001
257,5115,963,877,7Ordinær uddannelse2.1

4,31,80,61,9Åben uddannelse2.3
58,449,15,43,9Ikke-videregående uddannelse2.7

2,01,90,10,0International studenterudveksling2.8
13,84,72,76,5Kursusundervisning2.9

336,0173,472,589,9Uddannelse i alt2
331,6187,99,5134,3Basisforskning1.1
208,595,66,0107,0Tilskudsfinansieret forskning1.2

4,12,80,01,3Kontraktforskning1.3
67,016,78,142,3Forskeruddannelse1.9

611,2303,023,5284,8Forskning i alt1
947,1476,496,0374,7Uddannelse og forskning samlet

Tabel 31.
Aktivitets- og produktions-
oplysninger, formålsfordelt 
regnskab 1998-2001 samt 
formålsfordelt personalefor-
brug 2001, Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet
* Inkl. uddannelserne til kli-
nisk tandtekniker og tandple-
jer
** Bachelorstrukturen er end-
nu ikke indført på de sund-
hedsvidenskabelige uddannel-
ser.
***Master- og diplomuddan-
nelser
**** Stipendier til forskerstu-
derende er fra og med 2000 
flyttet fra formålet forsker-
uddannelser til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinansie-
ret forskning - alt efter det 
enkelte stipendiums finansie-
ringskilde.

Bilag 2 - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet



53

BILAG 3

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 

GENERELT GRUNDLAG
Fakultetets værdigrundlag og mål fremgår af 
Grundlag og planer 1999-2001 (november 1998). 
Dele heraf blev præciseret og operationaliseret 
i forbindelse med udarbejdelse af fakultetets 
bidrag til Aarhus Universitets udviklingskon-
trakt, og fakultetsrådet havde lejlighed til at 
gøre status over de foreløbige tiltag under 
udviklingskontrakten i marts 2001. Ved sam-
me lejlighed blev fakultetets bidrag til kon-
trakttillægget (flerårsaftalen) godkendt. 

Fakultetsrådet vedtog ligeledes i foråret 
2001 en model for fakultetets evalueringer af 
forskning og uddannelse ved de fire insti-
tutter. Modellen er udformet som en mak-
simummodel og har til formål at sikre, at 
evalueringerne belyser kvaliteten af fagenes 
forsknings- og uddannelsesaktiviteter og deres 
indbyrdes sammenhæng med henblik på 
at tjene som grundlag for overvejelser om 
curriculumudvikling, kvalitetssikring, moduli-
sering, kernefagsforankring mv. Det er end-
videre et væsentligt formål med de interne 
evalueringer, at de skal danne grundlag for 
at udvikle en evalueringsmodel, der kan tjene 
til at belyse sammenhængen mellem den 

samfundsvidenskabelige forskning og uddan-
nelse ved Aarhus Universitet. Fakultetet har 
besluttet at evaluere Juridisk Institut i efter-
årssemestret 2001, Psykologisk Institut i for-
årssemestret 2002, Institut for Økonomi i 
efterårssemestret 2002 og Institut for Stats-
kundskab i forårssemestret 2003. 

UDDANNELSE
Fakultetets uddannelser i økonomi, jura, stats-
kundskab og psykologi har alle en stærk posi-
tion på arbejdsmarkedet. Fakultetet søger at 
fastholde denne position ved løbende at juste-
re uddannelsernes indhold, og der lægges her-
ved meget stor vægt på, at undervisningens 
forskningsbasering fastholdes. Den løbende 
tilpasning af uddannelserne til samfundsud-
viklingen og arbejdsmarkedets behov sker 
blandt andet på grundlag af et frugtbart 
samspil mellem institutterne og censorkorp-
set, der tæller mange repræsentanter for 
relevante aftagergrupper, og den er også 
en naturlig følge af institutternes nære 
kontakt til omverdenen i forskellige forsk-
ningsmæssige sammenhænge. Uddannelser-
nes undervisningsdel og sammenhængen 

SAM

Nøgletal studerendemio. kr.Nøgletal økonomi
3.341Studenterårsværk, ordinær udd.Udgifter fordelt på delformål:

546Kandidatproduktion83,6Ordinær uddannelse
917Studenteroptag, ordinær udd.3,2Åben uddannelse

5.890Studenterbestand pr. 1. oktober4,8International studenterudveksling
Gennemsnitlig uddannelsesudgift92,1Uddannelse i alt

25.000pr.  studenterårsværk, kr.61,1Basisforskning
109Årselever, åben uddannelse30,7Tilskudsfinansieret forskning
294Antal udvekslingsstuderende5,8Forskeruddannelse

97,9Forskning i alt

189,9Udgifter i alt

Nøgletal forskeruddannelsenÅrsværkNøgletal personale
64Studenterårsværk, forskerudd.169Videnskabeligt personale (u. stip.)
22Godkendte ph.d.-afhandlinger60Deltidsansat videnskabeligt pers.
85Ph.d.-studerende pr. 1. oktober102Teknisk-administrativt personale
60Stipendie-ÅV, inkl. SU ph.d.-stip.331ÅV i alt

Tabel 32.
Nøgletal 2001.
Formålsfordelt forbrug, ikke-
 formålsfordelt personale-
forbrug samt aktivitet og pro-
duktion for uddannelse og 
forskeruddannelse, Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet
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mellem eksamenskrav og pensa kvalitetsvur-
deres løbende på grundlag af studenterevalue-
ringer af de enkelte kursusforløb og drøftelser 
heraf i studienævnsregi. Den uenighed, der 
opstod ved to af fakultetets institutter i 1999 
og 2000 om tilrettelæggelse af kursusevalue-
ringer, jf. fakultetets bidrag til VR 2000, blev 
i løbet af 2001 bilagt, og der gennemføres nu 
løbende evalueringer af undervisningsforløbe-
ne efter modeller, der er tiltrådt af alle parter.

Fakultetets interne forsknings- og uddan-
nelsesevalueringer er et led i bestræbelsen på 
at fastholde og om muligt styrke uddan-
nelsernes forskningsbasering. Når evaluerin-
gerne af de fire institutter er afsluttet i 2003, 
håber fakultetet at have det nødvendige erfa-
ringsgrundlag for løbende at kunne gennem-
føre interne evalueringer særligt tilpasset den 
samfunds videnskabelige forskning og univer-
sitetsuddannelse fra bachelor til ph.d.-niveau. 
Fakultetet ser ikke blot dette tiltag som et led 
i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, men 
også som et led i at skabe større gennemsigtig-
hed i ressourceanvendelsen og som en forbe-

redelse til en større international konkurrence 
på det samfundsvidenskabelige område for 
så vidt angår rekruttering af medarbejdere 
og studerende. Den første evaluering, der er 
gennemført ved Juridisk Institut begyndende 
i sommeren 2001, forventes drøftet på fakul-
tetsrådets møde i maj 2002. Den anden evalu-
ering, der omfatter Psykologisk Institut, blev 
indledt i efterårssemestret 2001 og forventes 
forelagt fakultetsrådet i november 2002. 

Arbejdsmarkedets efterspørgsel af kandida-
ter fra fakultetets fire institutter kan betegnes 
som absolut tilfredsstillende. Tilgangen af nye 
studerende til jura, statskundskab og psyko-
logi er ligeledes særdeles tilfredsstillende, og 
de nye studerende er både velkvalificerede og 
motiverede. Som det fremgår af tabel 32, kan 
det på trods af et lille fald i det samlede opta-
gelsestal fra 2000 til 2001 konstateres, at det 
faktiske antal førsteprioritetsansøgere er steget 
i samme periode og nu som i 1998 og 1999 
udgør ca. 88 pct. af de optagne efter en lille 
nedgang i 2000. Tilgangen til den økonomiske 
bacheloruddannelse er dog fortsat noget min-
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Figur 10.
Udgifter efter formål, Det 
Samfundsvidenskabelige 
Fakultet

Figur 11.
Seneste 4 års udvikling i 
udgifter til uddannelse og 
forskning, STÅ og kandida-
ter, Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet
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dre end ønskeligt. Studienævnet for Økonomi 
har i 2001 styrket informationen om de 
økonomiske uddannelser, og fakultetsrådet 
godkendte en ny økonomisk studieordning. 
Denne indebærer blandt andet, at redskabsfa-
gene integreres i hovedfagene, og den sikrer 
de studerende en hensigtsmæssig studiestart. 
Cand. mag.- uddannelsen med erhvervsøko-
nomi som et centralt fag blev udbudt første 
gang i efterårssemestret 2001 og opnåede fra 
begyndelsen en tilfredsstillende søgning.

Fakultetet finder således, at institutternes 
uddannelsesaktiviteter er præget af en stabil 
høj kvalitet, der løbende overvåges. Produkti-
viteten er også præget af stabilitet, om end 
tabel 33 viser en vis nedgang i såvel antallet af 
bachelorer som kandidater. Denne nedgang er 
imidlertid ikke udtryk for vigende effektivitet, 
men skal dels ses i sammenhæng med et svagt 
fald i det samlede antal studerende og dels i 
sammenhæng med en lille stigning i den STÅ-
produktion, som den enkelte studerende giver 
anledning til (1998 og 1999: 0,55; 2000 og 2001: 
0,57). 

Uddannelserne har i en længere periode 
udviklet sig mod en stadig højere grad af 
internationalisering målt i antallet af danske 
studerende, der opnår merit for studier i 
udlandet som følge af deltagelse i insti-
tutternes bilaterale uddannelsesaftaler under 
Socrates/Erasmus og Nordplus, deltagelse i 
udveksling under kulturaftaler, trainee-ophold 
i udlandet ved danske eller internationale 
organisationer mv. I 2000 kan 33 pct. af 
fakultetets kandidater henvise til meriterende 
studieophold i udlandet, en stigning på 8 
procentpoint siden 1998. Dette gennemsnitstal 
dækker over betydelige forskelle mellem de 
enkelte institutters internationaliseringsgrad i 
den her anvendte betydning. 

Antallet af udenlandske studerende ved 
fakultetet er ligeledes steget i de senere år, 
men fakultetet tilstræber dog fortsat at opnå 
en højere grad af ligevægt mellem indgående 
og udgående studerende i de kommende år. 
Også på dette område er der store forskelle 
mellem institutterne, idet nogle modtager flere 
udenlandske studerende end man udsender 
under de bilaterale aftaler, mens andre fortsat 
har en betydelig overvægt af udgående stude-
rende.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE
Fakultetet har i 2001 videreført sine bestræbel-
ser på at etablere forskningsbaseret efter- og 
videreuddannelse. Juridisk Institut udbyder 
fortsat hele den juridiske bacheloruddannelse 
under åben uddannelse og har iværksat et 
udredningsarbejde med henblik på at udvikle 

yderligere efter- og videreuddannelsestilbud. 
Både Institut for Økonomi og Institut for 
Statskundskab har udbudt korte kurser i 2001. 
Et væsentligt resultat i bestræbelserne for at 
fremme fakultetets efter- og videreuddannel-
sestilbud er en af Psykologisk Institut i sam-
arbejde med Den Sociale Højskole udviklet 
masteruddannelse i social integration. Denne 
nye uddannelse er under godkendelse. 

FORSKERUDDANNELSE
De samfundsvidenskabelige kandidatuddan-
nelsers stærke position på arbejdsmarkedet 
medfører, at det er vanskeligt at tiltrække kva-
lificerede ansøgere til forskeruddannelserne 
ligesom fristende tilbud fra eksterne arbejds-
givere kan vanskeliggøre fastholdelse. Set på 
den baggrund må det anses for tilfredsstillen-
de, at fakultetet i den netop afsluttede bevil-
lingsperiode (1999-2001) har kunnet fastholde 
antallet af indskrevne på de fire forskerud-
dannelser på ca. 85, fastholde en stabil STÅ-
produktion og et årsgennemsnit på ca. 20 
godkendte ph.d.-afhandlinger. 

Fakultetet har i 2001 besluttet at øge selv-
finansieringen af forskeruddannelsen, således 
at der for bevillingsperioden 2002-2005 kan 
udbydes i alt 60 fakultetsfinansierede stipen-
dier. Ved indskrivningen til disse stipendier 
lægges som hidtil vægt på ansøgerens kvalifi-
kationer og projektets egnethed som grundlag 
for et ph.d.-forskningsprojekt, men der lægges 
også vægt på, at projektet (efterfølgende) ret-
tes til, således at det � sammen med de øvrige 
studieaktiviteter � kan gennemføres på tre år. 
Fakultetet har indgået en aftale, der giver de 
ph.d.-studerende et kontant incitament til at 
aflevere afhandlingen til bedømmelse inden 
udløbet af den normerede studietid.

Det er fakultetets opfattelse, at de sam-
fundsvidenskabelige forskeruddannelser har 
et sådant indhold og en sådan kvalitet, at 
de i noget videre omfang end hidtil burde 
kunne tiltrække sig interesse blandt andre 
aftagere end danske og udenlandske uddan-
nelses- og forsknings institutioner. Bestræbel-
serne på at �lukke forskeruddannelserne op 
mod det omgivende samfund� har givet sig 
udtryk i formelle og uformelle aftaler med pri-
vate og offentlige virksomheder, og disse afta-
ler synes at bekræfte fakultetets opfattelse 
af, at såvel det offentlige som det private 
arbejdsmarked har et stigende behov for med-
arbejdere, der besidder de kompetencer, der 
opnås gennem en samfundsvidenskabelig for-
skeruddannelse. Inden for rammerne af ph.d.-
bekendtgørelsen og fakultetets studieordning 
er der således etableret en erhvervsforskerud-
dannelse i jura, som blev godkendt af fakul-
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tetsrådet i november 2001. Uddannelsens sigte 
er at give kandidater mulighed for at erhverve 
en juridisk ph.d.-grad sideløbende med en 
praktisk uddannelse i en offentlig eller privat 
virksomhed, for eksempel gennem ansættelse 
som advokatfuldmægtig. Uddannelsen, der 
har en varighed af fire år, udbydes officielt 
første gang i foråret 2002, men på grundlag af 
opslaget af stipendier i efteråret 2001 er der 
allerede indgået en samarbejdsaftale med et 
advokatfirma, som muliggør ansættelse af den 
første juridiske erhvervsforsker. Juridisk Insti-
tut har etableret et �Erhvervsforskerforum� 
på adressen http://www.jura.au.dk/phd med 
henblik på at give ansøgere og virksomheder 
mulighed for at udveksle interessetilkendegi-
velser vedrørende konkrete forskningsprojek-
ter. 

Psykologisk Institut har indgået en aftale 
med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, 
som skal styrke forskningen inden for dette 
praktisk vigtige felt. Inden for samarbejdsafta-
len tilbydes medarbejdere ved hospitalet en 
forskeruddannelse i psykologi med henblik på 
en delt ansættelse som psykolog ved hospita-
let og som forsker og underviser ved Psykolo-
gisk Institut. 

I øvrigt er fakultetets forskeruddannelses-
udbud præget af fleksibilitet. Indskrivning 
og ansættelse kan ske på traditionelle vilkår 
som ph.d.-studerende, som kandidatstipendi-
at, som erhvervsforsker og under den såkaldte 
4+4-ordning, hvorved indskrivningen finder 
sted forud for erhvervelse af kandidatgraden.

Uddannelsesudbuddet vil blive gjort til 
genstand for en systematisk vurdering i 
forbindelse med implementeringen af den 
annoncerede revision af bekendtgørelsen om 
ph.d.-graden. 

FORSKNING
Universitetets og institutternes årsberetninger 
viser, at 2001 blev et produktivt år. Årsbe-
retningerne afspejler fagligt bestemte forskelle 
i publiceringsvejene, og de gennemførte tur-
nusevalueringer dokumenterer, at forskningen 
ved fakultetet har stor spændvidde og høj 
kvalitet. 

Center for Samfundsvidenskabelig Miljø-
forskning ved Aarhus Universitet (Cesam) 
afsluttede formelt sine aktiviteter den 31. 
december 2001. Centeret var karakteriseret 
ved en meget omfattende tværfaglig aktivitet, 
som i 2000 blev vurderet klart positivt i 
den dengang gennemførte evaluering. Cente-
rets betydning for opbygning og udvikling af 
den samfundsvidenskabelige miljøforskning i 
Danmark og for den nationale og den nordi-
ske retsvidenskabelige forskeruddannelse har 

været betydelig. Centerets indlejring er sikret 
ved en bevilling til DMU, Kalø, ligesom nogle 
af aktiviteterne videreføres ved de deltagende 
institutioner, herunder ved Aarhus Universitet 
i form af et lektorat i miljøjura.

På sit møde december 2001 godkendte 
fakultetsrådet en evaluering af Center for Rus-
middelforskning. Evalueringen viste, at cen-
teret henset til sine særlige betingelser har 
leveret en absolut tilfredsstillende indsats, der 
blandt andet omfatter evaluering af døgnin-
stitutioner, formidlingsmæssige aktiviteter og 
samarbejde med praktikere, for at anføre 
nogle områder, der sammen med en solid 
forskningsindsats bør fremhæves. Centerets 
afhængighed af eksterne midler har dog � 
som forventeligt � ikke fuldt ud givet de for-
nødne muligheder for at publicere internati-
onalt og for at opnå en fuld integration i 
universitetssammenhæng. Centerets nye, mere 
permanente bevillingsforhold giver den sav-
nede mulighed for at sætte ind på disse felter. 
Det er besluttet at styrke centerets forsknings-
aktiviteter ved at tilstræbe, at en større andel 
af forskningen fremover publiceres interna-
tionalt. Et professorat i rusmiddelforskning 
vil blive genopslået, og de til centeret til-
knyttede forskere ansættes så vidt muligt 
i varige, ordinære videnskabelige stillinger 
med såvel forsknings- som undervisningsfor-
pligtelser. Ved udløbet af gyldighedsperioden 
for Center for Rusmiddelforsknings vedtægts-
mæssige grundlag vil centerets organisation 
blive taget op til fornyet overvejelse med 
henblik på at sikre, at vedtægterne afspejler, 
at centerets forsknings- og undervisnings-
aktiviteter gennem de anførte tiltag kommer 
til at ligge tættere på institutternes.

FYSISKE RAMMER OG INFRASTRUKTUR
I efteråret 2001 kunne Institut for Økonomi 
omsider flytte fra Økonomibygningen, byg-
ning 350, til nyindrettede lokaler i Randbe-
byggelsen. Udflytningen har givet instituttets 
fysiske rammer et tiltrængt løft både for så 
vidt angår kontorlokaler til medarbejdere, bib-
lioteksfaciliteter og læsepladser og �åndehul-
ler� til de studerende. I forbindelse med Det 
Humanistiske Fakultets forventede udflytning 
af bygning 327 i løbet af sommeren eller efter-
året 2002 vil Institut for Økonomi være i stand 
til at færdiggøre sin lokaleplan.

I sommeren 2001 blev der gennemført en 
renovering af de af fakultetets undervisnings-
lokaler, som ikke skal ombygges eller sam-
menlægges med andre for at få en mere 
hensigtsmæssig størrelse. Efter planen reno-
veres de resterende undervisningslokaler i 
sommerferieperioden 2002. 
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I efteråret har fakultetet bidraget til pro-
jekteringen af renoveringen af bygning 350, 
Økonomibygningen, som skal anvendes af 
Juridisk Institut og Institut for Statskundskab, 
og bygning 351 (Juridisk Bibliotek). Renove-
ringsarbejderne forventes udbudt i licitation i 
februar 2002 og færdiggjort august/september 
2002. Planerne for indretningen af kantinen 
KanØsten er endvidere så langt fremme, at 
også dette arbejde forventes udbudt i licitation 
i foråret med henblik på færdiggørelse i sep-
tember måned 2002. Renoveringen og udbyg-
ningen af KanØsten skal muliggøre, at de 
lokaler, som Samfundsfagenes Kantine hidtil 
har anvendt, kan inddrages til biblioteksfor-
mål for Institut for Statskundskab.

I 2001 faldt endvidere de sidste hindringer 
bort for Psykologisk Instituts indflytning 
til Nobelparken, da Undervisningsministeriet 
godkendte en lejekontrakt mellem Aarhus 
Universitet og Aarhus Universitets Forsk-
ningsfonds Ejendomsselskab. Det var en stor 
dag for Psykologisk Institut og for hele fakul-
tetet, da spaden ultimo 2001 blev sat i jorden 
for et nybyggeri i Nobelparken, der efter pla-
nen kan tages i brug af Psykologisk Institut og 
Den Sociale Højskole ved årsskiftet 2003/2004.
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2001200019991998SAM - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

5.8905.8586.0365.950Antal studerende1.1
3.3413.3493.3123.271Antal studenterårsværk (STÅ)1.2

917942930940Antal optagne pr. 1. oktober2.1
807779823825Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2

22,322,222,122,2Gennemsnitsalder for optagne2.3
21,421,5Medianalder for optagne2.4

Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
708762679630Antal bachelorer3.1

25,826,725,725,1Gennemsnitsalder , bachelorer*3.2
4,03,83,43,5Gennemsnitlig gennemførelsestid, bachelorer*3.3

546594569549Antal kandidater3.4
28,629,828,428,7Gennemsnitsalder, kandidater3.5

6,47,06,86,6Gennemsnitlig gennemførelsestid, kandidater3.6
Åben / efteruddannelse

109105105114Antal deltagerbetalende årselever4.1
0000Færdiguddannede på hele uddannelser**4.2

Forskeruddannelse
64616870Antal STÅ, forskeruddannelse i alt5.1
85828084Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
52484651- heraf mænd5.3
33343433- heraf kvinder5.4
22182120Antal godkendte afhandlinger, året5.5

Internationaliseringstilskud
294261265218Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6
11110110073- heraf indgående6.1
183160165145- heraf udgående6.2

Forskning
2201Antal doktorgrader7

2001200019991998SAM - formålsfordelt regnskab, mio kr. (1 dec.), niv. 2001
83,681,282,977,3Ordinær uddannelse2.1

3,22,72,62,1Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,8Ikke-videregående uddannelse2.7
4,84,64,73,2International studenterudveksling2.8
0,50,00,03,2Kursusundervisning2.9

92,188,590,286,6Uddannelse i alt2
61,160,951,252,5Basisforskning1.1
30,728,023,329,5Tilskudsfinansieret forskning***1.2

0,20,00,00,0Kontraktforskning***1.3
5,85,819,325,9Forskeruddannelse***1.9

97,994,793,8107,9Forskning i alt1
189,9183,2184,0194,5Uddannelse og forskning samlet

SamletTAPDVIPVIPSAM - formålsfordelt ÅV-forbrug 2001
190,360,755,374,3Ordinær uddannelse2.1

8,03,92,91,1Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,0Ikke-videregående uddannelse2.7
7,96,60,21,1International studenterudveksling2.8
0,10,00,00,0Kursusundervisning2.9

206,371,358,476,5Uddannelse i alt2
126,625,80,899,9Basisforskning1.1

58,918,51,339,2Tilskudsfinansieret forskning1.2
0,50,00,00,5Kontraktforskning1.3

10,64,60,05,9Forskeruddannelse1.9
196,648,92,1145,6Forskning i alt1
402,8120,260,5222,0Uddannelse og forskning samlet

Tabel 33.
Aktivitets- og produktions-
oplysninger, formålsfordelt 
regnskab 1998-2001 samt 
formålsfordelt personalefor-
brug 2001, Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet
* Bachelorstrukturen 
(3+2+3) er indført løbende 
på de enkelte uddannelser. 
På de samfundsvidenskabeli-
ge uddannelser blev struktu-
ren indført med virkning fra 
optagelsen 1993.
**Master- og diplomuddan-
nelser
**** Stipendier til forskerstu-
derende er fra og med 2000 
flyttet fra formålet forsker-
uddannelser til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinansie-
ret forskning - alt efter det 
enkelte stipendiums finansie-
ringskilde.
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BILAG 4

DET TEOLOGISKE FAKULTET 

UDDANNELSE
Siden 1999 har fakultetet måttet konstatere et 
fald i optagelsen af nye studerende på teologi-
studiet. I 2001 svarer optaget stort set til opta-
get i 2000, således at det ser ud som antallet af 
optagne studerende på studiet har stabiliseret 
sig. Det betyder dog, at optaget målt i forhold 
til 1998 er reduceret med ca. 40 pct.

Optagelsen på fakultetets øvrige studier � 
religionsvidenskab og semitisk filologi � har 
været uændret i forhold til 2000.

Det fald i studentertallet, der har fundet 
sted på teologistudiet, har indvirket og vil i 
de kommende år indvirke kraftigt i negativ 
retning på fakultetets økonomi.

Med baggrund i den evaluering, der forelå 
i 1999 vedrørende den teologiske uddannelse, 
er det arbejde, som Det Teologiske Studie-
nævn igangsatte i 2000 med den nugældende 
studieordning, fortsat i 2001. Arbejdet har 
resulteret i en mere hensigtsmæssigt udnyt-
telse af ordningen for derigennem at styrke 
undervisningen og mindske frafaldet. Arbej-
det har specielt koncentreret sig om forbedrin-
ger på de punkter, der har vist sig at volde 
vanskeligheder for mange studerende. Fore-

løbig har det resulteret i gennemførelsen af 
forskellige former for forsøg med undervis-
ningen, der også omfatter udarbejdelse af 
skriftlige hjemmeopgaver, seminaropgaver 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. 
Sammen med Det Teologiske Fakultet i 
København er der gennemført drøftelser om 
muligheden for udvikling af en fælles studie-
struktur. Arbejdet resulterede i en fælles rede-
gørelse til ministeriet.

 Med aktiv deltagelse fra studerende har 
fakultetet oprettet en task force, der har drøftet 
en række muligheder for gennemførelse af 
kampagner over for potentielle studerende 
samt aftagere af fakultetets kandidater.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE
Fakultetet har i 2001 fortsat udbudt grund-
uddannelsen på Teologi samt sidefagsud-

TEO

Nøgletal studerendemio. kr.Nøgletal økonomi
547Studenterårsværk, ordinær udd.Udgifter fordelt på delformål:

61Kandidatproduktion18,1Ordinær uddannelse
154Studenteroptag, ordinær udd.2,0Åben uddannelse

1.357Studenterbestand pr. 1. oktober0,1International studenterudveksling
Gennemsnitlig uddannelsesudgift20,3Uddannelse i alt

33.100pr.  studenterårsværk, kr.13,4Basisforskning
66Årselever, åben uddannelse4,6Tilskudsfinansieret forskning
18Antal udvekslingsstuderende1,4Forskeruddannelse

19,3Forskning i alt

39,6Udgifter i alt

Nøgletal forskeruddannelsenÅrsværkNøgletal personale
13Studenterårsværk, forskerudd.45Videnskabeligt personale (u. stip.)
4Godkendte ph.d.-afhandlinger7Deltidsansat videnskabeligt pers.

24Ph.d.-studerende pr. 1. oktober24Teknisk-administrativt personale
12Stipendie-ÅV, inkl. SU ph.d.-stip.76ÅV i alt

Tabel 34.
Nøgletal 2001.
Formålsfordelt forbrug, ikke-
 formålsfordelt personale-
forbrug samt aktivitet og pro-
duktion for uddannelse og 
forskeruddannelse, Det Teolo-
giske Fakultet
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dannelsen og grundfagsuddannelsen under 
BA-uddannelsen på religionsvidenskab.

Sideløbende har der været foretaget fagspe-
cifikke udbud, der bl.a. har været rettet mod 
efteruddannelse på det kirkelige område.

Fakultetet har fortsat arbejdet med etab-
lering af en international masteruddannelse 
� Master in Ethics � og man har undersøgt 
mulighederne for etablering af en diplomud-
dannelse i kristendomskundskab.

Fakultetet har i slutningen af 2001 revurde-
ret den åbne uddannelse og har i slutningen 
af året gennemført en ændret organisering af 
arbejdet med henblik på i højere grad at mål-
rette de udbudte uddannelser mod potentielle 
studerendes behov, herunder også inddrage 
hensynet til de ønsker, der findes blandt de 
kirkelige organisationer og institutioner. 

Det er fakultetets hensigt at øge aktiviteten 
under åben uddannelse � herunder gerne 
gennem regionale initiativer � under forud-
sætning af fornøden efterspørgsel og tilfreds-
stillende bevillingsmæssige rammer.

FORSKERUDDANNELSE
Fakultetet har i 2001 fået tildelt midler fra For-
skeruddannelsesrådet til oprettelse af en for-
skerskole. Midlerne giver bl.a. mulighed for 
oprettelse af to samfinansierede stipendier og 
afholdelse af kurser med gæstelærere. Endvi-
dere er et stipendium reserveret til udlændin-
ge.

Fakultetet har i tilknytning til forskerskolen 
etableret internationale kontakter hovedsage-
ligt til universiteter/fakulteter, der har en 
tilsvarende fagsammensætning, dvs. at den 
rummer både et teologisk og et religionsviden-
skabeligt studium.

Fakultetets har siden gennemførelsen af 
forskeruddannelsesreformen givet forskerud-
dannelsen høj prioritet. Med etableringen af 
forskerskolen og de nye aktiviteter, den kom-
mer til at rumme, åbnes der bedre muligheder 
for de ph.d.-studerende.

Fakultetet har i alt 24 indskrevne ph.d.-
studerende. Bevillingsmæssigt har fakultetet 9 
ph.d.-stipendier til rådighed, mens yderligere 
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Figur 12.
Udgifter efter formål, Det 
Teologiske Fakultet

Figur 13.
Seneste 4 års udvikling i 
udgifter til uddannelse og 
forskning, STÅ og kandida-
ter, Det Teologiske Fakultet
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4 stipendier er finansieret af eksterne midler.
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.

Fakultetet har tidligere haft mulighed for 
at egenfinansiere yderligere ph.d.-stipendier, 
men har pga. bevillingsmæssige forringelser 
ikke haft denne mulighed i 2001. 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 gennemføres i 2001.

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, der 
både afspejler 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 lig-
ger i, at fakultetet dækker forskningsområder 
inden for teologi, religionsvidenskab og semi-
tisk filologi. Flere af fakultetets satsningsom-
råder har vist sig at være udgangspunkter 
for nye og lovende projekter. I løbet af 2001 
har fakultetet modtaget flere ansøgninger om 
etablering af nye satsningsområder. Dette har 
medført, at der nu er påbegyndt en priorite-
ringsdebat med henblik på en ny strukture-
ring af satsningsområderne, deres indbyrdes 
forhold og relationerne til institutterne.

Fakultetet har i tilknytning til udviklings-
kontrakten udgivet en årbog, der for de 
videnskabelige medarbejdere indeholder en 
afrapportering af gennemført forskning i 2000 
samt planlagt forskning i de(t) kommende år.

På grund af forringede økonomiske forhold 
er arbejdet med en revision af langtidsplanen 
påbegyndt. Forskningen søges internt koor-
dineret gennem samarbejde og netværksdan-
nelser mellem institutterne. Ligeledes har 
fakultetet været interesseret i at udnytte 
mulighederne for samarbejde med forsknings-
enheder ved andre fakulteter og universiteter. 
Fakultetets medarbejdere er således aktive i 
følgende initiativer: Center for Antikstudier, 

Forum Teologi-Litteratur, Center for Europæ-
isk Kirkeret, Forum for Teologi og Psykologi, 
Center for Vikingetids- og Middelalderstudier, 
Forum Teologi-Naturvidenskab, Research Net-
work on New Religions mv.

Af væsentlig betydning for fakultetets og 
andre forskningsenheders forskning skal næv-
nes, at fakultetet driver landets største teologi-
ske og religionsvidenskabelige bibliotek samt 
Arkiv for Kirkesociologi og Kirkeret og Løg-
struparkivet, der er i en udbygningsfase i kraft 
af ekstern finansiering fra Velux-fonden.

Endvidere er fakultetet hjemsted for Center 
for Grundtvig-studier og Center for Bioetik, 
der samarbejder med naturvidenskab og læge-
videnskab. Center for Grundtvig-studier er i 
2001 udbygget i kraft af en større tilførsel af 
eksterne midler fra Carlsbergfondet samt fra 
Tips- og Lottomidler.

I 2001 blev fakultetets tredje center, Center 
for Multireligiøse Studier, oprettet. Centeret 
fik i efteråret 2001 en større bevilling fra Sta-
tens Humanistiske Forskningsråd til gennem-
førelse af �Det Danske Pluralismeprojekt�.

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

I 2001 har fakultetet som nævnt fortsat 
arbejdet med etablering af en international 
Master in Ethics og der har i forbindelse med 
forskeruddannelsen været kontakter til euro-
pæiske universiteter.

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

FYSISKE RAMMER OG INFRASTRUKTUR
Fakultetets flytning i 2000 til nyindrettede 
lokaler i det tidligere Ortopædisk Hospital har 
på alle måder givet de bedste fysiske rammer 
for fakultetets virke.

Ud over at flytningen gav mulighed for at 
samle medarbejderne institutvis og give dem 
betydeligt bedre arbejdsmiljøer, har det vist 
sig, at de studerende i høj grad udnytter de 
faciliteter, der er etableret i form et velindret-
tet bibliotek med et større antal læsepladser, 
IT-laboratorium, Internet-café, små gruppe-
rum og opholdarealer i øvrigt. De stærkt 
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forbedrede undervisningslokaler bl.a. i den 
nye auditoriebygning med moderne udstyr på 
IKT-området har vist sig at fungere optimalt i 
undervisningsmæssig sammenhæng. Indførel-
sen af moderne udstyr har medført en intensiv 
undervisning af fakultetes lærere dels i brugen 
heraf, dels i forbindelse med udformning af 
undervisningsmateriale. 

Fakultetet må dog også konstatere, at bru-
gen af det nye udstyr i efteråret 2001 har været 
hæmmet af flere indbrud, hvor der ud over 
begået hærværk også er stjålet kostbart udstyr.

2001200019991998TEO - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

1.3571.3451.3971.411Antal studerende1.1
547605629615Antal studenterårsværk (STÅ)1.2
154156175195Antal optagne pr. 1. oktober2.1
134131148166Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2

25,624,025,224,0Gennemsnitsalder for optagne2.3
22,422,3Medianalder for optagne2.4

Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
361572Antal bachelorer3.1

29,328,328,426,5Gennemsnitsalder , bachelorer*3.2
6,13,74,53,3Gennemsnitlig gennemførelsestid, bachelorer*3.3
61707159Antal kandidater3.4

31,933,132,532,2Gennemsnitsalder, kandidater3.5
9,38,98,69,1Gennemsnitlig gennemførelsestid, kandidater3.6

Åben / efteruddannelse
66938985Antal deltagerbetalende årselever4.1

0000Færdiguddannede på hele uddannelser**4.2
Forskeruddannelse

13162112Antal STÅ, forskeruddannelse i alt5.1
24222326Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
15131318- heraf mænd5.3

9998- heraf kvinder5.4
4733Antal godkendte afhandlinger, året5.5

Internationaliseringstilskud
18191815Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6

1375- heraf indgående6.1
17161110- heraf udgående6.2

Forskning
0122Antal doktorgrader7

2001200019991998TEO - formålsfordelt regnskab, mio kr. (1 dec.), niv. 2001
18,121,320,220,8Ordinær uddannelse2.1

2,02,12,01,8Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,0Ikke-videregående uddannelse2.7
0,10,10,20,3International studenterudveksling2.8
0,00,00,00,0Kursusundervisning2.9

20,323,522,422,9Uddannelse i alt2
13,414,812,113,3Basisforskning1.1

4,63,93,53,0Tilskudsfinansieret forskning***1.2
0,00,00,00,0Kontraktforskning***1.3
1,41,94,65,2Forskeruddannelse***1.9

19,320,620,221,5Forskning i alt1
39,644,142,644,4Uddannelse og forskning samlet

SamletTAPDVIPVIPTEO - formålsfordelt ÅV-forbrug 2001
42,814,55,822,5Ordinær uddannelse2.1

4,92,40,61,8Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,0Ikke-videregående uddannelse2.7
0,20,20,00,0International studenterudveksling2.8
0,00,00,00,0Kursusundervisning2.9

47,917,16,524,3Uddannelse i alt2
31,78,20,023,6Basisforskning1.1

8,31,10,07,2Tilskudsfinansieret forskning1.2
0,00,00,00,0Kontraktforskning1.3
2,40,80,01,6Forskeruddannelse1.9

42,410,10,032,3Forskning i alt1
90,327,26,556,6Uddannelse og forskning samlet

Tabel 35.
Aktivitets- og produktions-
oplysninger, formålsfordelt 
regnskab 1998-2001 samt 
formålsfordelt personalefor-
brug 2001, Det Teologiske 
Fakultet
* Bachelorstrukturen 
(3+2+3) er indført løbende 
på de enkelte uddannelser. 
Bachelorstrukturen er endnu 
ikke indført på de teologiske 
uddannelser.
**Master- og diplomuddan-
nelser
*** Stipendier til forskerstu-
derende er fra og med 2000 
flyttet fra formålet forsker-
uddannelser til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinansie-
ret forskning - alt efter det 
enkelte stipendiums finansie-
ringskilde.
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BILAG 5

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

OVERORDNEDE MÅL
Fakultetet har i tilslutning til udarbejdelsen af 
universitetets udviklingskontrakt opstillet en 
række supplerende delmål for sit virke. Måle-
ne rekapituleres her:
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 � uddan-
nelsesaktiviteter 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.

I det følgende analyseres fakultetets uddan-
nelser, forskeruddannelse, forskning, inter-
nationalisering, personaleforhold og fysiske 
rammer i forhold til disse mål.

Der henvises i øvrigt til virksomhedsregn-
skabets afsnit om IT-byen Katrinebjerg, hvori 
mange af fakultetets bestræbelser på at opfyl-
de nogle af disse mål er beskrevet.

UDDANNELSE
Fakultetet udbyder som hidtil uddannnelser 
til bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau inden 
for en lang række fag og fagkombinationer, 
nemlig matematik, datalogi, fysik, astronomi, 
kemi, molekylær og strukturel biologi, biologi, 
geologi og videnskabshistorie. Uddannelserne, 
der alle er forskningsbaserede, er forankret 
i fakultetets 8 institutter. Der udbydes des-
uden en bacheloruddannelse i idræt, forankret 
i Center for Idræt.

Uddannelserne sigter � alt afhængig af slut-
niveau � mod efterfølgende beskæftigelse i det 

NAT

Nøgletal studerendemio. kr.Nøgletal økonomi
1.764Studenterårsværk, ordinær udd.Udgifter fordelt på delformål:

258Kandidatproduktion116,5Ordinær uddannelse
642Studenteroptag, ordinær udd.2,0Åben uddannelse

3.327Studenterbestand pr. 1. oktober1,1International studenterudveksling
Gennemsnitlig uddannelsesudgift2,1Kursusundervisning

66.000pr.  studenterårsværk, kr.121,7Uddannelse i alt
83Årselever, åben uddannelse156,6Basisforskning

152Antal udvekslingsstuderende163,0Tilskudsfinansieret forskning
24,4Forskeruddannelse

344,0Forskning i alt

465,7Udgifter i alt

Nøgletal forskeruddannelsenÅrsværkNøgletal personale
197Studenterårsværk, forskerudd.375Videnskabeligt personale (u. stip.)

70Godkendte ph.d.-afhandlinger50Deltidsansat videnskabeligt pers.
260Ph.d.-studerende pr. 1. oktober374Teknisk-administrativt personale
179Stipendie-ÅV, inkl. SU ph.d.-stip.800ÅV i alt

Tabel 36.
Nøgletal 2001.
Formålsfordelt forbrug, ikke-
 formålsfordelt personale-
forbrug samt aktivitet og 
produktion for uddannelse 
og forskeruddannelse, Det 
Naturvidenskabelige Fakultet
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danske eller udenlandske erhvervsliv, på sko-
ler (gymnasieskoler, ingeniørhøjskoler, tekni-
ske skoler, lærerseminarier og i folkeskolen), 
på danske og udenlandske universiteter og 
forskningsinstitutioner, samt i den offentlige 
administration.

Fakultetet har i 2001 uddannet 258 kandi-
dater og 231 bachelorer.

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.

Fakultetet arbejder gennem sit Center for 
Naturfagenes Didaktik på at samle og udbyg-
ge sin ekspertise inden for didaktik. Centret 
skal arbejde på at forbedre undervisningen i 
naturvidenskab på alle niveau�er.

Universitetet planlægger en flytning af 
Institut for Videnskabshistorie og Center for 
Naturfagenes Didaktik til området omkring 
Steno Museet som led i skabelsen af Science 
City, som skal være universitetets naturviden-
skabelige vindue mod byen. Formålet hermed 

er bl.a. at skabe en ramme for formidling af 
kendskab til naturvidenskabelige tænkemåder, 
metoder og forskningsresultater.

Fakultetet har siden 1999 udgivet tidsskrif-
tet Aktuel Naturvidenskab med det formål at 
udbrede kendskabet til aktuelle naturviden-
skabelige emner. Tidsskriftet har haft skoler 
og uddannelsesinstitutioner som målgruppe. 
Redaktionskomiteen har omfattet repræsen-
tanter for landets uddannelsesinstitutioner og 
projektet har fået støtte fra Statens Natur-
videnskabelige Forskningsråd. Fakultetet har, 
omend med beklagelse, besluttet at standse 
udgivelsen i 2002, da den er underskudsgi-
vende. Fakultetet udgiver dog fortsat Geologisk 
Nyt.

Fakultetet samarbejder med Det Humani-
stiske Fakultet om multimedieuddannelsen; 
samarbejdet er centrerert omkring IT-byen 
Katrinebjerg, som også danner ramme om IT-
Vest uddannelserne.

Fakultetet samarbejder med Det Samfunds-
videnskabelige Fakultet om matematik-økono-
miuddannelsen og om kursus i miljølære.
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Figur 14.
Udgifter efter formål, Det 
Naturvidenskabelige Fakultet

Figur 15.
Seneste 4 års udvikling i 
udgifter til uddannelse og 
forskning, STÅ og kandida-
ter, Det Naturvidenskabelige 
Fakultet
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Fakultetet samarbejder med Handelshøj-
skolen i Århus om uddannelsen Bioteknologi 
med erhvervsøkonomi.

Fakultetet samarbejder med Århus Dag- og 
Aftenseminarium om lærerbacheloruddannel-
sen.

Fakultetet har, i samarbejde med Ingeniør-
højskolen i Århus, etableret Center for Tekni-
ske Kandidatuddannelser med det formål at 
uddanne ingeniører med en naturvidenskabe-
lig baggrund og naturvidenskabelige kandida-
ter med en ingeniør-baggrund.

Fakultetet har i samarbejde med Århus 
Kommune iværksat efteruddannelse af kom-
munens folkeskolelærere i faget Natur og tek-
nik. Initiativet understøttes af en bevilling fra 
Undervisningsministeriet.

Fakultetet har, på baggrund af en særbevil-
ling fra undervisningsministeriet, iværksat en 
masteruddannelse i kryptologi. Der er tilmeldt 
35 fjernstuderende.

Fakultetet har etableret et efteruddannel-
sessekretariat med henblik på en systematisk 
opbygning af et antal Master- og Diplom-
uddannelser inden for det naturvidenska-
belige område. Der har været afholdt en 
konference for de potentielle aftagere og inte-
ressenter med deltagelse af repræsentanter 
for fakultetets faglige miljøer. Som udløber 
af konferencen er der etableret en række fag-
lige netværk for efteruddannelser. Center for 
Tekniske Kandidatuddannelser tænkes invol-
veret i udviklingen af teknologisk orienterede 
masteruddannelser.

Fakultetet samarbejder med Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet inden for fagområder-
ne bioteknologi og bioinformatik; initiativerne 
bidrager både til forskning og uddannelse.

Fakultetet har desuden taget en række 
andre initiativer til at forny og modernisere 
sine uddannelser. Blandt disse nævnes 
� Lærerbacheloruddannelsen er fornyet med 

henblik på styrkelse af tilgangen, som fort-
sat er svigtende.

� Gymnasielæreruddannelsen med �indbyg-
get� pædagogikum er principgodkendt i 
Undervisningsministeriet, men afventer på 
andet år ministeriets afklaring af finansie-
ringen af studiestøtten til de studerende.

� IT-Vest uddannelserne tilpasses løbende de 
aktuelle behov.

� Det femte Master of Marine Science pro-
gram, som udløber i januar 2003, er iværk-
sat (uddannelsen finansieres af Danida, se 
afsnittet om internationalisering).

� En kandidatuddannelse i geografi er 
foreslået men ikke godkendt af 
undervisningsministeriet.

� En kandidatuddannelse i nanoteknologi er 

godkendt af Undervisningsministeriet.
� Der er indsendt forslag til Undervisnings-

ministeriet om ny en masteruddannelse i 
miljøvidenskab med studiestart sommeren 
2002.

Fakultetet spiller aktivt med i arrangementer 
rettet mod de omgivende skolesystemer. I 
efteråret arrangeredes � som led i Dansk 
Naturvidenskabsfestival og i samarbejde med 
Aarhus tekniske Skole og Ingeniørhøjskolen i 
Århus � programmet Natur i Teltet for folke-
skoleklasser i Århus opland. Arrangementet 
blev besøgt af i alt 110 folkeskoleklasser, 2.500 
unge fra skolefritidsordningerne og 5.000 for-
bipasserende gæster.

Fakultetet støtter fortsat 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 gymnasiesko-
ler på de 8 institutter.

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

FORSKERUDDANNELSE
Fakultetet disponerer over en bevilling på 78 
ordinære ph.d.-stipendieårsværk og yder 
derudover et tilskud på 7,8 mio kr af 
basisforskningsmidlerne (svarende til ca. 14 
lønnede ph.d.-årsværk). Hertil kom 87 sti-
pendieårsværk fra eksterne kilder, fortrinsvis 
forskningsrådenes rammebevillinger, grund-
forskningscentrene og en række sektorforsk-
ningsinstitutioner i Danmark.

Danmarks Grundforskningsfond finansie-
rer forskningscentret BRICS ved Datalogisk 
Institut, hvis tilhørende forskerskole har til 
formål at uddanne unge forskere i faget 
datalogi. Forskerskolen rekrutterer studerende 
internationalt og der tilbydes fuld finansiering 
af studieafgift og stipendium i overensstem-
melse med de danske regler. Optagelse på for-
skerskolen 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 et så stort uddannelsesvo-
lumen, at der kunne udvikle sig et egentligt 
stabilt forskeruddannelsesmiljø ved fakultetet. 
Ved årets udgang var der indskrevet 251 
ph.d.-studerende ved fakultetet (incl. 20 stude-
rende ved BRICS Forskerskole), hvoraf ca. en 
tredjedel er kvinder. Der blev i 2001 optaget 74 
studerende på forskeruddannelsen (heraf 4 på 
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BRICS Forskerskole), og der blev konfereret 70 
ph.d.-grader.

FORSKNING
Fakultetets satsninger inden for forskning 
understøttes dels af ordinære finanslovsbe-
villinger til basisforskning, dels af eksterne 
fondsmidler. En voksende andel af forsknings-
aktiviteterne styres gennem centerkonstruk-
tioner, og de nedennævnte centre, der er 
evalueret og finansieret af Danmarks Grund-
forskningsfond, af forskningsrådene, af EU og 
af en række private fonde, repræsenterer styr-
kepostioner i fakultetets forskningsprofil.

I 2001 blev der givet en 5-årig bevilling 
til endnu et grundforskningscenter, således at 
fakultetet nu har værtskabet for i alt 5 grund-
forskningscentre (Aarhus Center for Advan-
ced Physics, Basic Research in Computer 
Science, Center for Metalkatalyserede Reak-
tioner, Center for Matematisk Fysik og Sto-
kastik og Center for Kvanteoptik). Fakultetet 
deltager herudover i yderligere 3 grundforsk-
ningscentre (Center for Atomic-Scale Materials 
Physics, Theoretical Astrophysics Center, Cen-
ter for Menneske-Maskine Interaktion).

Fakultetet er fortsat vært for (eller part i) en 
række centre finansieret af forskningsrådene 
og fakultetet, bl.a. Dansk Center for Moleky-
lær Gerontologi, Center for Molekylær Biologi 
og Bioteknologi (fælles med Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet), Instrumentcentrene for 
faststof NMR spektroskopi og for Biologisk 
Faststof NMR Spektroskopi (nu slået sammen 
til Aarhus Universitets center for NMR spek-
troskopi) og Center for Molekyldynamik og 
Laserkemi.

ISA � Institute for Storage Ring Facilities in 
Aarhus � er i 2001 videreført med reduceret 
personale finansieret af ordinære midler fra 
fakultetet. ISA har ingen egentlig driftsbevil-
ling fra fakultetet, men skaffer midler gennem 
samarbejdskontrakter.

Center for Bioetik fort sætter i reduceret 
udgave gennem fælles sponsorering fra Det 
Sundhedsvidenskabelige, Det Teologiske og 
Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Center for Bioinformatik er etableret på 
grundlag af en bevilling fra Aarhus Universi-
tets Forskningsfond. Centret er tværfagligt og 
inddrager datalogiske, biologiske og moleky-
lærbiologiske fagområder.

NKT Research Center er etableret på 
grundlag af en samarbejdsaftale med NKT og 
NKT Academy. Centret er tværfagligt og ind-
drager kemiske og fysiske fagområder.

INTERNATIONALISERING
Fakultetet støtter gennem rejsestipendier til 

sine studerende meritgivende studieophold 
ved udenlandske universiteter. I 2001 har 37 
studerende været på sådanne ophold ved 
europæiske og nordamerikanske universiteter 
eller på faglig ekskursion i Asien eller Afrika. 
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 er i perioden 2001-2003 
indskrevet 15 studerende på uddannelsen.

� En international masteruddannelse i mil-
jøforhold er under udvikling. Udviklings-
arbejdet er finansieret af Danida og har 
universitetet i Can Tho (Vietnam) og Det 
Naturvidenskabelige Fakultet som hoved-
aktører. Arbejdet styres af CenTER (Centre 
for Tropical Ecosystems Research), der 
huses af Biologisk Institut.

SAMARBEJDSRELATIONER
Idékataloget for det jysk-fynske erhvervssam-
arbejde omfatter en række projektforslag, som 
direkte involverer Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, nemlig (1) Styrket samspil om forsk-
ning, (2) Udbygning af IT-byen Katrinebjerg 
og (3) Etablering af teknisk orienterede forsk-
ningsbaserede naturvidenskabelige uddannel-
ser ved Aarhus Universitet i samarbejde med 
Ingeniørhøjskolen i Århus (begge er iværksat). 
Fakultetet satser gennem universitetet på et 
stærkt regionalt samarbejde med by og amt.

PERSONALE
Tre yngre forskere, som ønskes fastholdt ved 
fakultetet, har fået tildelt flerårige stipendier 
af Forskningsstyrelsen. Derved er de blevet 
knyttet til fakultetets videnskabelige stab uden 
at belaste det ordinære lønbudget. Fakultetet 
har nu i alt 13 yngre forskere med Steno-, 
Rømer- eller Skoustipendier tilknyttet sine 
institutter.

Tre forskningsprofessorer er efter udløb 
af deres fem-årige ansættelsesperioder blevet 
fastansat som ordinære professorer. Der er 
ikke ansat nye, ordinære professorer i 2001.

Fakultetet har i alt fire professorer ansat 
med finansiering fra danske og udenlandske 
erhvervsvirksomheder.

FYSISKE RAMMER OG INFRASTRUKTUR
Fakultetets oprustning inden for fagområdet 
informationsteknologi har skabt pres på de 
fysiske rammer for Datalogisk Institut. En del 
af instituttet begyndte i 2000 en udflytning 
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til nyindrettede lejemål i IT-parken på Katrine-
bjerg. Næste etape af byggeriet i IT-parken (ca. 
4.000 m2) ventes taget i brug i 2003. Der har 
ikke fundet nogen bygningsmæssige udvidel-
ser sted i IT-parken i 2001.

Fakultetet har sammen med Det Humani-
stiske Fakultet deltaget i indretningen af en 
studenterhal med edb-udstyr til brug for IT-
parkens studerende.

RESULTATANALYSE
På Forskningsministeriets foranledning iværk-
satte Det Naturvidenskabelige Fakultet i 1999 
en række tiltag med det formål at bremse 
den negative udvikling i økonomien. Tiltage-
ne, der resumeres, sammenlignes og kommen-
teres herunder, er udstrakt til de efterfølgende 
finansår.

Nedbringelse af fakultetets egenfinansiering af 
forskeruddannelsen

Tabel 37 gengiver for de sidste tre års vedkom-
mende udviklingen i antallet af ph.d.-årsværk 
og deres finansiering.

Et ph.d.-årsværk har en cirka-værdi på 280 
t.kr.

Fakultetets opbremsning af den ordinære 
aktivitet på ph.d.-området er fortsat ind i 2001. 

200120001999

179178188Ph.d-årsværk i alt (ordinære + eksterne)

878357

- heraf ordinært finansieret 9295131

- heraf eksternt finansieret

787778- finansieret af stipendiebevillingen

141853- finansieret af basisforskningsbevillingen

200120001999

7,89,214,5Tilskud til ph.d.-uddannelsen af basisforskningsmidler, mio. kr.

200120001999

242263269VIP-population

298312305TAP-population

Tabel 37.
Antal ph.d.-årsværk ved Det 
Naturvidenskabelige Fakultet

Tabel 38.
Fakultetets tilskud til 
ph.d.-uddannelsen af egne 
basisforskningsmidler

Tabel 39.
Antal årsværk ved Det 
Naturvidenskabelige Fakultet
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Det høje volumen er samtidigt fastholdt, men 
det er i stigende grad finansieret af eksterne 
midler. Tilskud med finansiering af fakultetets 
�egne� basisforskningsmidler fremgår af tabel 
38.

Opbremsning af ordinært finansierede nyan-
sættelser af både VIP og TAP
Som det ses i tabel 39 er der siden 1999 fore-
taget en reduktion af begge medarbejderområ-
der, fortrinsvis ved afgang i den ældre ende 
af staben.

Forskningsvogtning, herunder senior- og 
fratrædelsesordninger
Dekanen har under overskriften forsknings-
vogtning nøje fulgt de videnskabelige med-
arbejderes produktivitet siden 1999. Hvis 
enkelte VIP�er ikke kan dokumentere forsk-
ning i det nødvendige omfang kan institutle-
deren aftale med vedkommende, at han/hun 

enten fravælger forskningsdelen af sin ansæt-
telse og går over til deltidsansættelse eller 
underviser i hele sin ansættelsestid, således 
at andre VIP�er ved instituttet får tilsvarende 
mere tid til forskning. Samtidig har både 
VIP�er og TAP�er i 60-65 års alderen haft 
mulighed for at indgå aftale med dekanen om 
(hel eller delvis) fratræden, således at der ska-
bes luft til ansættelse af yngre medarbejdere.

Fratrædelsesordningerne har typisk omfat-
tet ½ års orlov med løn og en fratrædelses-
godtgørelse svarende til ½ års løn. Antallet af 
indgåede fratrædelsesordninger i de seneste 3 
år fremgår af denne oversigt:
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Antallet af indgåede senior- og fratrædelses-
ordninger toppede i 2000, og interessen for at 
indgå aftaler om frivillige fratrædelse er nu 
klart faldende, både på VIP- og TAP-området, 
muligvis som en følge af Finansministeriets 
bestræbelser på at holde statens medarbejdere 
længere i arbejde.

Stram økonomistyring, herunder reduktion af 
institutternes stambevillinger
Tabellen herunder gengiver mønsteret i fakul-
tetets bevillingspraksis over for institutterne i 
de sidste tre år.

�Institutter� omfatter her fakultetets 8 institut-
ter samt Center for Idræt, Center for Naturfa-
genes Didaktik og Miljølære. Tilskud til de tre 
museer (Steno, Orion og Naturhistorisk) samt 
udgifter, der afholdes direkte af fakultetsni-
veauet, er ikke inkluderet her. Stambevillin-
gerne er udtryk for institutternes basisbehov 
til drift, herunder subskription af videnskabe-
lige tidsskrifter, drift af videnskabeligt udstyr, 
materialer og udstyr til afholdelse af laborato-
rieundervisning, udskiftning af pc-arbejdssta-
tioner til undervisningen i IT mm. Som det ses 
har det siden 1999 været fakultetets ambition 
at reducere stambevillingerne.

67-års fratrædelsesalder for alle overenskomst-
ansatte ved fakultetet
Universitetet besluttede i 2000 � efter indstil-
ling fra fakultetet og med henvisning til fakul-
tetets anstrengte økonomi � at fastsætte en 
generel afgangsalder på 67 år for alle fakul-
tetets overenskomstansatte. Universitetet ind-
stillede i 2001 fem af fakultetets medarbejdere, 
heraf fire videnskabelige, til uansøgt afsked 

200120001999

9167Antal frivilligt indgåede fratrædelsesordninger

200120001999

282732Stambevillinger til institutter, mio. kr.

200120001999

505967Gæld ultimo, mio. kr.

i medfør af denne regel. Dansk Magister-
forening og Ingeniørforeningen i Danmark 
krævede afskedigelserne annulleret og en 
opmandskendelse gav klagerne ret i, at afske-
digelserne havde været �urimelige og ikke 
begrundede i deres eller universiteternes for-
hold�. Universitetet (dvs. fakultetet) blev 
dømt til at betale 600.000 kr i godtgørelse til 
de 4 videnskabelige medarbejdere. Fakultetet 
overvejer nu den nye situation.

Tilbagebetaling af internt "lån"
Fakultetets interne "lån" fra universitetet top-
pede i 1999. Siden da har fakultetet tilbage-
betalt i alt 17 mio. kr. Fakultetet har i 2001 
indgået aftale med universitetet om nedsæt-
telse af takten for den årlige låneafvikling 
fra 10 mio. kr. til 8 mio. kr. Låneafviklingen 
følger den aftalte rute men indskrænker dra-
matisk fakultetets handlefrihed på det ordi-
nære område; i dag har fakultetet reelt kun 
en vis bevægelsesfrihed tilbage på det eksternt 
finansierede område.

Tabel 40.
Antal frivilligt indgåede 
fratrædelsesordninger

Tabel 41.
Det Naturvidenskabelige 
Fakultets stambevillinger til 
institutter, årets priser

Tabel 42.
Det Naturvidenskabelige 
Fakultets interne "lån", årets 
priser
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2001200019991998NAT - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

3.3273.2603.2863.287Antal studerende1.1
1.7641.8891.8251.836Antal studenterårsværk (STÅ)1.2

642593552591Antal optagne pr. 1. oktober2.1
503516513512Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2

21,521,422,521,6Gennemsnitsalder for optagne2.3
21,321,2Medianalder for optagne2.4

Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
23188Antal bachelorer3.1

24,225,9Gennemsnitsalder , bachelorer*3.2
3,53,8Gennemsnitlig gennemførelsestid, bachelorer*3.3

258341323319Antal kandidater3.4
27,428,827,327,2Gennemsnitsalder, kandidater3.5

6,56,96,86,7Gennemsnitlig gennemførelsestid, kandidater3.6
Åben / efteruddannelse

83585133Antal deltagerbetalende årselever4.1
0000Færdiguddannede på hele uddannelser**4.2

Forskeruddannelse
197205201194Antal STÅ, forskeruddannelse i alt5.1
260262286285Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
179187198199- heraf mænd5.3

81758886- heraf kvinder5.4
70725758Antal godkendte afhandlinger, året5.5

Internationaliseringstilskud
152186123135Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6

73845455- heraf indgående6.1
791026980- heraf udgående6.2

Forskning
1113Antal doktorgrader7

2001200019991998NAT - formålsfordelt regnskab, mio kr. (1 dec.), niv. 2001
116,5114,5115,2116,3Ordinær uddannelse2.1

2,01,71,30,8Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,0Ikke-videregående uddannelse2.7
1,11,41,11,8International studenterudveksling2.8
2,11,50,71,1Kursusundervisning2.9

121,7119,1118,3120,0Uddannelse i alt2
156,6164,6143,1152,6Basisforskning1.1
163,0157,7150,6151,9Tilskudsfinansieret forskning***1.2

0,00,00,00,0Kontraktforskning***1.3
24,421,461,370,2Forskeruddannelse***1.9

344,0343,7355,0374,7Forskning i alt1
465,7462,8473,3494,7Uddannelse og forskning samlet

SamletTAPDVIPVIPNAT - formålsfordelt ÅV-forbrug 2001
230,349,444,5136,4Ordinær uddannelse2.1

5,02,82,00,3Åben uddannelse2.3
0,00,00,00,0Ikke-videregående uddannelse2.7
1,91,80,10,0International studenterudveksling2.8
2,10,50,41,3Kursusundervisning2.9

239,354,447,0137,9Uddannelse i alt2
391,8235,10,2156,5Basisforskning1.1
249,465,30,9183,1Tilskudsfinansieret forskning1.2

0,00,00,00,0Kontraktforskning1.3
47,610,41,835,4Forskeruddannelse1.9

688,8310,83,0375,0Forskning i alt1
928,2365,250,0512,9Uddannelse og forskning samlet

Tabel 43.
Aktivitets- og produktions-
oplysninger, formålsfordelt 
regnskab 1998-2001 samt 
formålsfordelt personalefor-
brug 2001, Det Naturviden-
skabelige Fakultet
* Bachelorstrukturen 
(3+2+3) er indført løbende 
på de enkelte uddannelser. 
Strukturen blev indført på 
på de naturvidenskabelige 
uddannelser fra optagelsen 
1997.
**Master- og diplomuddan-
nelser
*** Stipendier til forskerstu-
derende er fra og med 2000 
flyttet fra formålet forsker-
uddannelser til hhv. basis-
forskning og tilskudsfinansie-
ret forskning - alt efter det 
enkelte stipendiums finansie-
ringskilde.
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BILAG 6

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 
s tu  derendes organisationer, generel informa-
tionsvirksomhed og internationalt samarbejde.

Fra og med 2001 indgår huslejebetaling til 
staten, den såkaldte SEA-ordning, i udgifterne 
til kapitalformål under fællesområdet. SEA-
huslejen udgør 196,7 mio. kr. og medfører en 
teknisk stigning på næsten 65 pct. i fællesom-
rådets samlede udgifter.

Det er universitetets mål, at fællesområdet 
og især de administrative funktioner skal have 
høj kvalitet og tilrettelægges med stadig hen-
syntagen til omkostningerne. Universitetets 
administra tionsprocent for generel ledelse og 
administration ligger fortsat på lidt over 3 pct. 
Det tilsyneladende fald skyldes den oven for 
omtalt SEA-husleje.

ADMINISTRATIVE EDB-SYSTEMER OG 
ANVENDELSE AF NY TEKNOLOGI 
Universitetet lægger vægt på selv at udvikle 
og drive fagsystemer til økonomiforvaltning 
og studieforvaltning mv., således at der er 
mulighed for fleksible tilpasninger af syste-
merne til nye eller ændrede administrative 
opgaver og tilpasninger til universitetets 
administrative struktur. I foråret 2001 overgik 
universitet som planlagt til udelukkende at 
anvende grafisk brugergrænseflade i forhold 
til universitetets administrative edb-systemer. 
Universitetet har over for Økonomistyrelsen 
ytret ønske om at kunne blive pilotinstitution 
på ibrugtagning af Statens Løn System (SLS).

I 2001 blev der taget hul på selvbetjening 
for studerende via internettet. I februar 
2001 blev opslag i matrikel, bestilling af 
udskrifter og selvudskrivning af indskriv-
ningsbekræftelse sat i drift. I april 2001 blev 
gennemført pilotprojekt med eksamenstilmel-

Tabel 44.
Formålsfordelt forbrug til 
fælles formål og personalefor-
brug 2001

Tabel 45.
Generel ledelse og admini-
stration 2001-niveau, mio. 
kr.

Fælles formål

mio. kr.Nøgletal økonomi

Udgifter fordelt på delformål:
116,7Bygningsdrift

60,4Generel ledelse og administration
24,5Øvrige

201,6Fælles formål i alt

257,4Lejemål og ejendomsskatter
0,0Prioritetsydelser

43,4Vedligehold og mindre byggearb.
300,8Kapitalformål i alt

502,5Udgifter i alt

ÅrsværkNøgletal personale fællesomr.

3Videnskabeligt personale (u. stip.)
2Deltidsansat videnskabeligt pers.

406Teknisk-administrativt personale
410ÅV i alt

2001200019991998

60,456,955,855,0Generel ledelse og generel administration, mio. kr.

3,1%3,3%3,2%3,2%Do. i procent af totaludgift
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ding via internet for studerende på historie og 
kunsthistorie. I oktober/november 2001 blev 
det med undtagelse af visse prøver muligt for 
alle studerende på Aarhus Universitet at til-
melde sig eksamen via internettet. Ca. 2/5 af 
de studerende var registrerede som brugere i 
2001.      

Der er ligeledes som planlagt påbegyndt 
udskiftning af de gamle papir-immatrikula-
tionskort. Der er udstedt 12.000 nye studiekort 
i 2001. De restende studiekort vil blive udstedt 
i 2002. Det nye studiekort er et permanent kort 
med magnetstribe og vil derfor også kunne 
anvendes som nøglekort, kopikort osv. Anven-
delsen udbredes hertil i takt med, at bygnin-
ger bliver renoveret og låse dermed skiftes ud.

PERSONALE
På foranledning af Samarbejdsudvalget i den 
centrale administration på Aarhus Universitet 
er gennemført en evaluering af medarbejder-
udviklingssamtalerne (MUS) i form af en spør-
geskemaundersøgelse til samtlige ansatte i 
universitetets administration, fællesområde og 
tekniske forvaltning. Rapporten, der opsam-
lede resultaterne heraf, er blevet drøftet af 
Samarbejdsudvalget i 2001. Konklusionen er, 
at MUS generelt er i god gænge, og at de 
forskellige resultater af undersøgelsen på de 
enkelte områder vil indgå i den fortsatte gen-
nemførelse af MUS.

2001200019991998

92.11592.85985.16182.239Forskningsareal

39.61538.79637.78835.110Undervisningsareal

36.76434.70935.130259.326Øvrige arealer

168.494166.364158.079143.275Samlet nettoareal

Tabel 46.
Nettobygningsarealer, net-
to-m2

Foranlediget af SEA-ordningen har Aarhus 
Universitet gennemgået bygningsregisteret. 
Dette har resulteret i, at en del lokaler blevet 
flyttet mellem kategorierne. Opgørelserne for 
1998-1999 er ikke blevet konsekvensændret 
som følge heraf, da det vil være et urimeligt 
stort arbejde. Derfor kan man kun sammen-
ligne det samlede nettoareal over tid.

LEJEMÅL
Det store auditoriebyggeri i den sydlige del 
af Universitetsparken (Auditoriehuset) er ind-
viet i foråret 2001. Senere på året markeredes 
færdiggørelsen af kunstneren Per Kirkebys 
til dato største maleri. Det drejer sig om et 
lofts- og vægmaleri � �Anastasis� � der dæk-
ker ca. 450 m². Til byggeriet er endvidere knyt-
tet skulpturen �Arctos�, udført af kunstneren 
Thorbjørn Lausten.

Med Forskningsfondens Ejendomsselskab 
A/S som bygherre er der påbegyndt udgrav-
ning til sidste fase af byggeriet i Nobelparken. 
Det kommende nybyggeri omfatter ca. 15.000 
m² brutto. Heraf er der indgået kontrakt om 
universitetslejemål på ca. 9.000 m², primært 
med henblik på en indflytning af Institut for 
Psykologi.

Ligeledes med Forskningsfondens Ejen-

domsselskab A/S som bygherre har der i 2001 
været arbejdet med et projekt, som skal mulig-
gøre en udvidelse af universitetets lejemål i 
IT-byen Katrinebjerg. Den aktuelle udvidelse 
skal sammen med eventuelle senere yderligere 
udvidelser muliggøre en samlet placering af 
universitetets IT-aktiviteter i IT-byen. 

Et byggeri på Skejby Sygehus til Retsme-
dicinsk Institut, der i dag er beliggende i 
særdeles uhensigtsmæssige lokaler på Århus 
Kommunehospital, har længe været planlagt. 
Byggeriet skal i henhold til det tidligere ved-
tagne aktstykke opføres med Århus Amts-
kommune som bygherre, men efter byggeriets 
afslutning stå som statens ejendom. Der har 
været afholdt en rådgiverkonkurrence med 
henblik på valg af rådgivere (arkitekt og inge-
niør), men det videre forløb var ved årets 
udgang uafklaret.

Universitetets samlede anlægsudgifter har 
i 2001 været på ca. 11,9 mio. kr. til færdig-
gørelse af byggeprojekter, igangsat i 2000 eller 
tidligere. I forbindelse med den nye statslige 
huslejeordning (SEA-ordningen) er begrebet 
�statslige anlægsbevillinger� ophævet.

Der har været en arealmæssig udvidelse på 
knap 6.000 m² brutto (ibrugtagne).

Mio. kr.

30,400Udgifter i alt for 2001 til vedligehold af SEA-bygninger på Aarhus Universitet

13,480Byggedirektoratets bevilling af 11. juli 2001

Tabel 47.
Medfinansiering af 
vedligeholdelsesarbejder

RENOVERING OG VEDLIGEHOLDELSE
Universitetet har fra Byggedirektoratet (nu 
Statens Forsknings- og Uddannelseslokaler) 
modtaget en bevilling på knap 18,3 mio. kr. 

til ejervedligeholdelse. Heraf har der i 2001 
været afholdt udgifter på 7,8 mio. kr. De stør-
ste enkeltposter har været renovering af tag 
på dele af Trøjborg-komplekset, udskiftning af 
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vinduer i Biologi-kæden, Matematik-komplek-
set og Administrationsbygningen samt repara-
tion af stier og fortove i Universitetsparken.

Universitetet har i 2001 haft udgifter på i alt 
ca. 32 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse, 
heraf ca. 30 mio. kr. til lejervedligeholdelse af 
SEA-bygningerne. De største enkeltposter har 
været renovering af universitetets Hovedbyg-
ning og indretning af bibliotek for dele af Det 
Humanistiske Fakultet i samme bygning, ind-
retning af faciliteter til brug for det nyopret-
tede Vand og Salt Center og første led i 
en forventet række af omfattende renove-
ringer af el-installationer. Endvidere har der 
været afholdt udgifter til almindelig, løbende 
vedligeholdelse i form af vedligeholdelse af 
tekniske installationer, udskiftning af gulvbe-
lægning og indvendige malerarbejder mv. på 
i alt ca. 16 mio. kr. Af den samlede udgift 
på ca. 30 mio. kr. til lejervedligeholdelse af 
SEA-bygninger er ca. 13,4 mio. kr. finansieret 
via tilskud fra Byggedirektoratet og den reste-
rende del af udgiften af universitetets ordi-
nære driftsbevillinger.

Universitetet har i 2001 brugt ca. 600.000 
kr. til opfyldelse af myndighedskrav (primært 
brandkrav) og ca. 200.000 kr. til udbedring af 
skader (primært tyveri- og indbrudsskader). 
Herud over har der med bevilling fra Byg-
gedirektoratet været brugt ca. 7 mio. kr. til 
udbedring af skader efter branden i bygnin-
gen, der huser Afd. for Genetik og Økologi.

GRØNT REGNSKAB
Universitetets Tekniske Forvaltning satte i 
1997 fokus på miljø- og energiområdet. Det 
førte i første omgang til en udarbejdelse af en 
energipolitik, målsætning og handlingsplan, 

som blev godkendt og vedtaget af universi-
tetet i 1998. Målsætningen var og er at redu-
cere energi- og vandforbruget uden komfort-, 
undervis ning- og forskningsmæssige konse-
kvenser. Dette indsnævrede indsatsområderne 
til bygningsdriften og primært de tekniske 
installationer.

Det grønne regnskab i nedenstående tabel 
48 viser udviklingen i totalforbruget på uni-
versitetet i perioden 1997-2001. I vurderingen 
af udviklingen skal medtages, at arealet i peri-
oden er steget fra ca. 245.000 m2 brutto til ca. 
313.000 m2 brutto � dvs. med mere end 25 pct.

El-forbruget pr. m2 er i perioden faldet med 
ca. 9 pct. fra 91,52 kWh til 83,12 kWh.

Indsatsområderne har primært været lys-
styring (både ved bevælgelsemeldere og 
CTS-anlæg via vejrstationer), udskiftning af 
lysarmaturer med HF-kobling, frekvensstyring 
af el-motorer, behovsstyring af ventilation, 
ligesom der i universitetets Tekniske Forvalt-
ning er krav om grønne indkøb og opmærk-
somhed på energibesparelser ved renovering 
og udskiftning af tekniske installationer. Vand-
forbruget pr. m2/år er i perioden faldet med 
ca. 26 pct. fra 0,44 m3 til 0,32 m3. Det mindre 
forbrug er især fremkommet ved ombygning 
eller udskiftning af køleanlæg, der køles ved 
enten brugsvand eller åbne køletårne, til køle-
anlæg med internt kølevandskredsløb med 
frikøl, som i store dele af året kan klare afkø-
lingen. Men også her gælder grønne indkøb, 
når f.eks. armaturer og toiletter skal udskiftes. 
I 2001 er gjort forsøg med vandløse urinaler. 
Varmeforbruget pr. m2/år er i perioden faldet 
med ca. 9 pct. fra ca. 130 kWh til 118 
kWh. Væsentligste årsag er stor udbygning/
modificering af CTS-anlæg, større bevågenhed 

20012000199919981997
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Figur 16. 
Totalforbrug af el, vand og 
varme 1997-2001

Tabel 48. 
Grønt regnskab, totalforbrug 
af el, vand og varme 
1997-2001
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og driftsoptimering samt behovsventilation.
Den samlede energi- og vandudgift udgjor-

de i 2001 47,5 mio. kr. I lighed med tidligere år 
har der været afsat midler til energisparende 
foranstaltninger. Der er i 2001 brugt i alt ca. 
1,3 mio. kr. til formålet. Der har specielt været 
fokuseret på lys og lysstyring. Besparelsen kan 
beregnes til ca. 350.000 kr. årligt. Den akkumu-
lerede årlige besparelse som følge af energi-
besparende foranstaltninger i årene 1997-2001 
kan beregnes til knap 3 mio. kr. Faldet i for-
brug pr. m2/år af el, vand og varme vurderes 
foreløbigt som tilfredsstillende, og forbruget 
vil blive søgt nedbragt yderligere i de kom-
mende år.
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BILAG 7

AARHUS UNIVERSITET I ALT

2001200019991998Aarhus Universitet - aktivitets- og produktionsoplysninger
Ordinær uddannelse

21.58820.79320.59219.841Antal studerende1.1
11.35611.19010.86110.455Antal studenterårsværk (STÅ)*1.2

3.3083.4483.3283.231Antal optagne pr. 1. oktober2.1
2.9132.8592.8972.772Heraf antal 1. prioritetsansøgere2.2

22,522,422,422,5Gennemsnitsalder for optagne2.3
21,621,72121Medianalder for optagne2.4

Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
1.6501.4431.145826Antal bachelorer3.1

26,426,925,925,2Gennemsnitsalder , bachelorer**3.2
4,13,83,53,4Gennemsnitlig gennemførelsestid, bachelorer**3.3

1.3791.4751.4101.298Antal kandidater3.4
28,829,728,728,7Gennemsnitsalder, kandidater3.5

6,56,96,86,7Gennemsnitlig gennemførelsestid, kandidater3.6
Åben / efteruddannelse

612641697775Antal deltagerbetalende årselever4.1
12161612Færdiguddannede på hele uddannelser***4.2

Forskeruddannelse
541586550533Antal STÅ, forskeruddannelse i alt5.1
700709735731Antal forskerstuderede, pr. 1. oktober, i alt5.2
402418414437- heraf mænd5.3
298291319294- heraf kvinder5.4
208190176162Antal godkendte afhandlinger, året5.5

Internationaliseringstilskud
917907812774Studerende, der udløser internationaliseringstilskud6
333389307266- heraf indgående6.1
584518505508- heraf udgående6.2

Forskning
15242423Antal doktorgrader7

3.4303.7253.430Antal forskningspublikationer, iflg. årsberetningen8

2001200019991998Aarhus Universitet - formålsfordelt regnskab

471,1467,8479,0460,8Ordinær uddannelse2.1
20,922,325,025,3Åben uddannelse2.3
23,724,326,925,1Ikke-videregående uddannelse2.7
10,511,110,59,4International studenterudveksling2.8

8,16,42,15,6Kursusundervisning2.9
534,3531,9543,5526,2Uddannelse i alt2

455,3477,1410,2415,6Basisforskning*1.1
353,8345,7328,4351,4Tilskudsfinansieret forskning*1.2

3,21,20,90,8Kontraktforskning1.3
72,464,8165,4172,3Forskeruddannelse*1.9

884,7888,8904,9940,1Forskning i alt1
1.419,01.420,71.448,41.466,3Uddannelse og forskning samlet

14,215,814,913,7Museer og samlinger3.2
2,22,32,42,5Klinikker3.3

18,814,912,311,6Retsmedicin 3.4
18,718,123,317,2Øvrige faglige formål3.9
54,151,152,945,0Andre faglige formål i alt3

116,796,391,4113,2Bygningsdrift4.1
60,456,955,955,0Generel ledelse og generel administration4.2
24,516,713,913,8Øvrige fælles formål4.9

201,6169,9161,2182,0Fælles formål i alt4

257,457,356,520,2Lejemål og ejendomsskatter5.1
0,00,00,00,0Prioritetsydelser5.2

43,441,941,627,4Vedligehold og mindre byggearbejder5.3
300,899,298,147,6Kapitalformål5

50,131,955,956,7Interne overførsler6

2.025,61.772,71.816,51.797,6Aarhus Universitet i alt

Tabel 49.
Aktivitets- og produktionsop-
lysninger 2001, Aarhus Uni-
versitet
* Inkl. uddannelserne til kli-
niske tandtekniker og tand-
plejer
** Bachelorstrukturen 
(3+2+3) er indført løbende 
på de enkelte uddannelser. 
På de samfundsvidenskabeli-
ge uddannelser blev struktu-
ren indført med virkning fra 
optagelsen 1993, på de huma-
nistiske uddannelser fra opta-
gelsen 1995 og på de naturvi-
denskabelige uddannelser fra 
optagelsen 1997. Bachelor-
strukturen er endnu ikke ind-
ført på de teologiske og sund-
hedsvidenskabelige uddannel-
ser.
***Master- og diplomuddan-
nelser

Tabel 50.
Formålsfordelt regnskab 
1998-2001, Aarhus Universi-
tet, mio. kr. 2001-niveau
* Stipendier til forskerstude-
rende er fra og med 2000 flyt-
tet fra formålet forskeruddan-
nelser til hhv. basisforskning 
og tilskudsfinansieret forsk-
ning - alt efter det enkelte sti-
pendiums finansierings- kil-
de. Derfor kan de forskellige 
forskningsformål ikke umid-
delbart sammenlignes over 
tid.
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BILAG 8

PERSONALE 

I altEksterntOrdinært

finansieredefinansierede

16710157Antal besatte professorater

1339124- heraf lønramme 37

34133- heraf lønramme 38*

11Antal ubesatte professorater

1- heraf planlagt opslået

9- heraf under bedømmelse

1- beslutning om ansættelse er truffet

2001Økonomistyrelsens nøgletal for Aarhus Universitets personale

0,2%Overarbejde

1,8Gennemsnitligt antal fraværsdage pr. ansat

18%Personaleomsætning (antal afgåede i f.t. gennemsnitligt antal ansatte 2000/2001)

44Ansatte under socialt kapitel, 4. kvartal 2001

2.085,11.441,91.214,01.114,0

2001200019991998

Overarbejdsbetaling

243,0295,2287,674,8Merarbejdsbetaling

I altfællesNATTEOSAMSUNHUM

1.168337545169311265VIP-ÅV uden lønnede ph.d.-stipendier
26%0%36%13%19%34%8%- andel eksternt finansieret
334013912536960Kandidat- og lønnede ph.d.-stipendier
31%43%19%16%22%27%- andel eksternt finansieret

1.501351557222380325VIP-ÅV med lønnede ph.d.-stipendier
27%0%38%14%19%32%12%- andel eksternt finansieret
2752507609759DVIP-ÅV*
6%93%3%1%2%9%3%- andel eksternt finansieret

1.52840637424102502120TAP-ÅV
16%2%20%5%18%27%6%- andel eksternt finansieret

3.30441093987384979504Årsværk i alt, ekskl. SU-ph.d.-stipendier**

20%2%29%11%16%27%9%- andel eksternt finansieret
540400725Årsværk for SU ph.d.-stipendiater

59%69%18%32%41%- andel eksternt finansieret

3.35741097987391981509Årsværk i alt, inkl. SU-ph.d.-stipendier**

21%2%30%11%16%27%10%- andel eksternt finansieret
387017912607166Årsværk i alt, alle ph.d.-stipendier
35%49%19%16%23%28%- andel eksternt finansieret

Relativ sammensætning

35%1%39%52%43%32%52%VIP-ÅV uden lønnede ph.d.-stipendier
8%0%5%8%16%10%11%DVIP-ÅV*

44%99%38%27%26%51%24%TAP-ÅV

12%0%18%13%15%7%13%Ph.d.-stipendie-ÅV, alle typer

Tabel 51.
Professorater ultimo 2001
* Aarhus Universitet havde 
i 2001 169 stillingshjemler 
til professorater i lønramme 
37 og 38 under ordinær drift 
(underkonto 10).
Imidlertid anvendes en af dis-
se stillingshjemler til det eks-
ternt finansierede professorat 
i lønramme 38, derfor sum-
merer besatte
og ubesatte professorater 
under ordinær drift kun til 
168 professorater.

Tabel 52
Nøgletal om personaleforbrug 
2001

Tabel 53.
Udbetalt over- og merarbejde
1998-2001, t.kr., årets priser.

Tabel 54.
Årsværksforbrug fordelt på 
hovedområder og personale-
kategorier 2001
* Inkl. kliniske professorer og 
lektorer
** Da SU ph.d.-stipendiater 
ikke tæller årsværk i SCL/
SCR, er den eksterne års-
værkssum fremhævet med fed

Udgiften til over- og merarbejde er på under 0,2 pct. af Aarhus Universitets lønsum.
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I ALTNATTEOSAMSUNHUMAARHUS UNIVERSITET

Professorer*

168459454425Antal

7,7%6,7%11,1%6,7%6,8%12,0%Andel kvinder

55,153,557,654,856,056,1Gennemsnitsalder pr. 1/10 2001

Lektorer**

6722262991135191Antal

19,5%8,4%10,3%20,9%23,7%30,4%Andel kvinder

50,349,652,349,050,651,4Gennemsnitsalder pr. 1/10 2001

Adjunkter***

193796204543Antal

33,7%25,3%33,3%50,0%33,3%41,9%Andel kvinder

35,633,135,735,936,738,8Gennemsnitsalder pr. 1/10 2001

Aldersfordeling adjunkter

231535under 30

8245281611fra 30 til og med 34

5714461518fra 35 til og med 39

16349fra 40 til og med 44

102233fra 45 til og med 49

4112fra 50 til og med 54

fra 55 til og med 59

11fra 60 til og med 64

Aldersfordeling lektorer og professorer

22under 30

2919532fra 30 til og med 34

89311241320fra 35 til og med 39

116384143426fra 40 til og med 44

1323611192838fra 45 til og med 49

125415172735fra 50 til og med 54

179587313152fra 55 til og med 59

125377163332fra 60 til og med 64

4311310109fra og med 65

-30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-70

Adjunkter Lektorer Professorer
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Tabel 55.
Alders- og kønsfordeling, 
aflønnede professorer, lektorer 
og adjunkter, oktober 2001.
* Professorer, gæste- og forsk-
ningsprofessorer samt profes-
sorer med særlige opgaver, 
men ikke kliniske professorer
** Lektorer, gæste- og forsk-
ningslektorer, men ikke klini-
ske lektorer
*** Adjunkter, forskningad-
junkter og adjunkter med 
særlige opgaver

Figur 17.
Aldersfordeling blandt viden-
skabelige medarbejdere, okto-
ber 2001
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BILAG 9

SÆRLIGE REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD

FORMÅLSFORDELING
Knap 53 pct. af udgifterne og ca. 29 pct. af års-
værkene er direkte henført til formål ved kon-
tering i regnskabet i årets løb. Det gælder især 
ressourceforbrug og årsvæ rk til fælles formål 
og kapitalformål, ekstern finan sierede aktivi-
teter samt enkelte uddannelsesformål. Indfø-
relsen af SEA-huslejeordningen, der i 2001 
var udgiftsneutral for universitetet, men øge-
de både udgifter og indtægter med knap 197 
mio. kroner, medførte en stigning i det direkte 
formålskonterede forbrug, da husleje entydigt 
skal henføres til formålet husleje under hoved-
formålet kapitalformål. Denne stigning er såle-
des ikke udtryk for nogen realændring i 
konteringsadfærden: Langt det meste af for-
bruget til universitetets primære formål findes 
ud fra formålsfordelingsnøgler. Da årsværks-
fordelingen ikke påvirkes af den øgede 
huslejeudgift, fremgår den uændrede konte-
ringsadfærd klart af, at i både 2000 og 2001 
er ca. 86 pct. af årsværkene på ordinær 
drift (underkonto 10) formålsfordelt via nøgle-
tal, mens nøglefordelingens andel af formåls-
fordelingen af det samlede kroneforbrug på 
ordinær drift (hvor huslejeudgiftsstigningen 
indgår) faldt fra knap 73 pct. til godt 59 pct. 
af totaludgiften. I alt er ca. 47 pct. af de totale 
udgifter formålsfordelt via nøgletal.

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-nøgler ne 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 
nøgletallene i forhold til VR2000 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 ministeriets vejledning for virk-
somhedsregnskabet, skal den del af 
for skeruddannelsesstipendierne, der ikke ved-
rører ordinær uddannelse, fra og med 2000 
ikke længere henregnes til formålet forsker-
uddannelse, men til forskning. Udgifter og 
årsværk til forskeruddannelsesstipendier er 
derfor fordelt på hhv. forskning (basisforsk-
ning for ordinært finan sierede og tilskudsfi-
nansieret forsk ning for eksternt finansierede) 
og ordinær uddannelse ud fra nøgler pr. insti-
tut, der angiver den forventede andel af sti-
pendiatens tid, der går til ordinær uddannelse.

Man kan derfor kun sammenligne de sam-
lede forskningsudgifter før og efter 2000, men 
f.eks. ikke udgiften til delformålet basisforsk-
ning i 1998 og 1999 med 2000 og 2001. 

SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE 
OPGØRELSESMETODER
I forhold til tidsserierne har indførelsen af 
lønnede ph.d.-stipendier til løbende erstatning 
af SU ph.d.-stipendierne medført et vist fald 
i antallet af DVIP-års værk siden 1998. Til 
gengæld har lønnede ph.d.-stipendier (og 
kandidatstipendier) fra og med 2000 skullet 
medregens i VIP-årsværkene. Dette har givet 
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et tidsserieknæk mellem 1999 og 2000, som 
er forsøgt imødegået enten ved at lade alle 
forskeruddannelsesstipendier tælle med i års-
værksregnskabet eller ved at holde forskerud-
dannelsesstipendierne ude af VIP-årsværkene. 
De steder i virksomhedsregnskabet, hvor der 
er opgjort stipendieårsværk, er der regnet med 
48 SU-klip pr. SU ph.d.-stipendie årsværk, og 
for lønnede ph.d.-stipendiater og kandidat-
stipendiater 1924 bevillingstimer pr. årsværk 
(ÅV).

Nedgangen i DVIP-ÅV pga. aftrapningen 
af SU ph.d.-stipendieordningen skyldes, at tid-
ligere 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 årsværksforbruget med 
1/6 ÅV pr. helårsstipendiat. Inden stipendi-
ereformen (dvs. i 1997) var der 50 DVIP-ÅV 
for SU ph.d.-stipendiater mod knap 2 ÅV 
i 2001. Derfor undervurderes udviklingen i 
DVIP-årsværk og dermed alle årsværk over 
tid i VR2001.

Modsat har bestemmelserne om, at lønnede 
ph.d.-stipendier og kandidatstipendier fra og 
med 2000 skulle flyttes til konto 1111 (løn) fra 
5290 (tilskud til personer) og samtidigt skulle 
medregnes til VIP-forbruget, givet et teknisk 
�hop� i det eksterne årsværksforbrug fra 1999 
til 2000. Da SU ph.d.-stipendierne aldrig har 
talt årsværk i universitetets eksterne regnskab, 
og da SU-ordningen er blevet aftrappet til for-
del for lønnede ph.d.-stipendier, risikerer man 
at overvurdere udviklingen i VIP-årsværk og 
dermed i årsværk i alt. I dette virksomheds-
regnskab er der i videst muligt omfang forsøgt 
kompenseret herfor ved enten at lade alle for-
skeruddannelsesstipendier ude af tidsserierne 
eller tager dem alle med i tidsserierne (inkl. 
SU ph.d.-stipendierne). Derfor kan man finde 
flere forskellige årsværkssummer i dette virk-
somhedsregnskab � i tabel 54 kan man se for-
skellene på opgørelsesmetoderne. I tabel 1 kan 
man se udviklingen i årsværk uden ph.d.-sti-
pendier fra 1992 til 2001. Her kan man se, at 
antallet af årsværk falder med over 30 årsværk 
fra 2000 til 2001 (eller 1 pct.), hvorimod faldet 
kun er 2 årsværk i det eksterne regnskab, 
fordi man nok regner lønnede ph.d.-stipen-
dier, men ikke SU ph.d.-stipendier med eks-
ternt. Dermed fremgår tilvæksten af lønnede 
ph.d.-stipendier nok i regnskabstallet, men 
ikke aftrapningen af SU ph.d.-stipendier. Hvis 
man medregner årsværk for SU ph.d.-stipen-
dier falder det samlede årsværksforbrug fra 

2000 til 2001 fra 3.396 til 3.357 ÅV, dvs. med 
39 ÅV.

Med hensyn til opdelingen i personaleka-
tegorier skal det oplyses, at både kliniske 
lektorer og professorer er henregnet DVIP-per-
sonalekategorien i tallene for 2000 og 2001 
i VR200 1. Tidligere har Aarhus Universitet 
henregnet kliniske lektorer og professorer til 
VIP-kategorien. De steder, hvor dette har 
betydning for f.eks. ratioer, er kliniske profes-
sorer og lektorer også for 1998 og 1999 hen-
regnet til DVIP-kategorien, hvis det har været 
muligt.

Der er en beskeden afvigelse på 0,1 pct. 
i årsværkssummen mellem Aarhus Univer-
sitets egne opgørelser og det eksterne regn-
skab som Økonomistyrelsen har offentliggjort. 
Sidstnævnte har et samlet årsværksforbrug for 
Aarhus Universitet på 3.307 ÅV mod universi-
tetets 3.304 ÅV.
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BILAG 10

KOMPETENCEENHEDEN 

BERETNING

Formål og mål
Kompetenceenheden ved Aarhus Universitet 
er oprettet som pilotprojekt med støtte 
fra Undervisningsministeriets VEU- midler til 
styrkede rammer for de videregående uddan-
nelsesinstitutioners udbud af efter- og vide-
reuddannelse. De endelige aftaler med 
Undervisningsministeriet om bevillingen faldt 
på plads primo marts 2001.

Formålet med projektet har været at bidra-
ge til videreudvikling og synliggørelse af 
Aarhus Universitets udbud af praksisrettet 
forskningsbaseret efter- og videreuddannelse. 
Det har været målet at opbygge ram mer, som 
dels kunne fremme kontakt og dialog med 
aftagere, brugere og andre interessenter om 
efter- og videreuddannelsesbehov og som dels 
kunne støtte udvikling og udbud af relevante 
nye efter- og videreuddannelsestilbud med 
speciel fokus på videreuddannelsessystemet 
for voksne. Projektets langsigtede mål har 
været at initiere en udvikling, som kunne 
resultere i udbud af nye behovsorienterede 
uddannelser fra 2002, samt fremme indopta-
gelse af efter- og videreuddannelse i faglige og 
decentrale administrative afdelingers daglige 
virksomhed.

Dialog med arbejdsmarkedets parter og 
deltagere i universitetets efter- og videre-
uddannelse har været prioriteret højt i organi-
seringen af projektet og i arbejdsmetoderne. 
Indadtil har arbejdet i projektet været forank-
ret ledelsesmæssigt, fagligt og administrativt 
for derigennem at sikre forpligtethed og sam-
spil mellem nye initiativer og universitetets 
overordnede udviklingsplaner for området.

Hovedopgaver 
I projektet på Aarhus Universitet er �styrkede 
rammer� i hovedtræk blevet konkretiseret som 
opbygning af ydelser og funktioner, samt 
videreudvikling af den eksisterende organi-

sation for efter- og videreuddannelse, åben 
uddannelse � jf. den skematiske oversigt over 
hovedopgaver, aktiviteter og resultater. I for-
længelse af målsætningerne for projektet har 
arbejdet været koncentreret om kontaktservice 
og kompetencevejledning, netværk og behovs-
afdækning samt støtte til udvikling og udbud 
af nye uddannelser og forløb.

Resultater
Projektet har bidraget til omstilling, nyudvik-
ling og øget aktivitet. De opstillede mål er 
således indfriet i stort omfang. 

Kompetenceenheden har udviklet nye faci-
liteter for henvendelser om efter- og vide-
reuddannelse. Hjemmesiden og de øvrige 
servicefunktioner benyttes af medarbejdere i 
private og offentlige virksomheder. 

Der kan konstateres flere henvendelser 
fra konsulentfirmaer og personaleafdelinger. 
Men erfaringerne med hjemmesiden tyder på, 
at det i vid udstrækning stadig er medar-
bejderne, der er initiativtagere til efter- og 
videreuddannelse. Som Jørgen Staunstrup fra 
IT-brancheforening en formulerede det under 
kompetenceenhedernes første seminar, er det 
den enkelte medarbejder på virksomheden, 
der er universitetes kunde � ikke arbejdsgi-
verne.

Behovsafdækninger og netværksdannelser 
via projektet har betydet, at samarbejde med 
erhvervsliv og faglige organisationer er blevet 
udbredt til flere faglige miljøer. Ligeledes har 
projektet bidraget til, at der internt på univer-
sitetet er en større opmærksomhed på efter- og 
videreuddannelse end tidligere.

Der er endvidere opbygget administrativt 
samarbejde, funktioner og rutiner, der specielt 
sigter på at støtte de faglige enheders udvik-
ling og udbud af efter- og videreuddannelse. 

Kompetenceenheden har især ydet støtte 
til arbejdet med masteruddannelser. Sigtet har 
været relevante praksisrettede tilbud om vide-
reuddannelse til mellemlangt uddannede, og 
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tilbud til akademikere, som ønsker at skifte 
spor eller supplere forudgående uddannelse. 
Modulisering har derfor været et centralt 
emne i samarbejdet med uddannelsesudvik-
lerne.

Hovedparten af initiativerne i relation til 
videreuddannelsessystemet for voksne invol-
verer forsknings- og uddannelsesmiljøer ved 
andre universiteter og uddannelsesinstitutio-
ner. 

Kvantitativt har der været et større antal 
initiativer end forventet. Der er udviklet et 
stort antal uddannelser, udbudt nye uddan-
nelser, forberedt behovs- og praksisorientere-
de udbud af nye undervisningsforløb på basis 
af de ordinære heltidsuddannelser, samt i min-
dre omfang arbejdet med indtægtsdækkede 
kurser o.l. 

Kvalitativt er der desuden arbejdet med 
at integrere praksissigte og målgruppernes 
behov i tilrettelæggelsen af uddannelsernes 
indhold og opbygning, i undervisningsformer-
ne og i universitetets informations- og vej-
ledningstilbud til ansøgere, arbejdsgivere og 
faglige organisationer. 

Uden projektbevillingen til Kompetenceen-
heden ville det ikke have været muligt at 
opbygge rammer og at støtte arbejdet med 
udvikling af udbud i det omfang og med de 
resultater, der er opnået i den korte projektpe-
riode.

Erfaringer og resultater er undervejs i pro-
jektforløbet formidlet eksternt, dels i netvær-
ket mellem kompetenceenhederne, dels i 
andre relevante samarbejdsrelationer, herun-
der åben uddannelsessekretariatets samarbej-
de og kontakt til andre universiteter og 
institutioner.

Enkelte målsætninger er dog ikke opfyldt 
fuldt ud, hvilket primært skyldes usamti-
dighed mellem kompetenceenhedsprojekterne 
og etableringen af centre for videregående 
uddannelser samt ændringer på flere ministe-
riers områder.

Videreførelse
Projektets resultater og erfaringer vil blive 
videreført. Universitetet vil på rektoralt niveau 
opretholde et eksternt panel for efter- og vide-
reuddannelse og videreføre Kompetenceenhe-
den.

Både det humanistiske og det naturvi-
denskabelige fakultet vil fastholde en admi-
nistrativ medarbejder og funktion for støtte 
til institutternes arbejde med efter- og 
vi dereuddannelse. Ligeledes vil erfaringerne 
indgå i centrale og decentrale udvalgs arbejde 
på området. Det centrale sekretariat for åben 
uddannelse vil i prioritering af ressourcer og 
opgaver fastholde og udbygge de netværk 

og øvrige resultater, der er skabt. Hvis det 
viser sig muligt, genoptages arbejdet med de 
opgaver, som ikke har kunnet gennemføres på 
grund af indtrufne begrænsninger.

Perspektiver og planer for fremtiden i 
øvrigt afhænger ikke alene af universitetets 
interne dispositioner. Efterspørgsel, arbejds-
markedets indoptagelse af videreuddannelses-
systemet for voksne, sammenhængen mellem 
dette system og det ordinære uddannelses-
system, samt samspil mellem undervisnings- 
og forskningsressourcer er særdeles væsent-
lige faktorer.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE SOM FREM-
TIDIGT INDSATSOMRÅDE

Incitamenter og synergi
I projektforløbet har aftaler om forsknings-
samarbejde med eksterne aftagere og brugere 
været incitamentskabende. Flere faglige mil-
jøer har tilkendegivet, at kontakt til aftager-
repræsentanter og virksomheder samt mødet 
mellem undervisningen og deltagernes prak-
siserfaringer rummer mange udviklingspoten-
tialer både for den enkelte lærer og for 
instituttet som helhed.

Pædagogisk og fagligt har eksempelvis Det 
Humanistiske Fakultet haft en klar strategi for 
indlejring og synergi med bachelor- og kan-
didatuddannelser. Fakultetets tradition for en 
løbende erfaringsudveksling mellem ordinær 
og åben uddannelse, og for at de enkelte 
lærere under viser på både åben og ordinær 
uddannelse, videreføres og styrkes. Hermed 
vil processer og erfaringer med at vende tan-
kegange fra disciplin til kompetence og at 
integrere IKT i fjernundervisning fortsat være 
i spil efter projektets afslutning.

Udviklingsperspektiver
Efterspørgsel og betingelser for udvikling og 
gennem førelse af uddannelserne udgør nogle 
af de basale udfordringer for at fastholde og 
videreudvikle de opnåede resultater. Det er 
vigtigt både for universiteternes engagement 
og for markedets indoptagelse af nye uddan-
nelser og efter- og videreuddannelsestilbud i 
øvrigt, at der er en klar og langsigtet politik 
for dette område.

Klarhed over, hvordan efter- og vide-
reuddannelsessystemet skal fungere i samspil-
let mellem institutionerne med de ordinære 
uddannelser og forskningen på universiteter-
ne, er også af væsentlig betydning for udvik-
ling af strategier og for udbygning af området. 
Forskningsdækning er i den henseende en 
essentiel faktor, ikke mindst for at områder 
med knaphed på menneske-ressourcer skal 
kunne involvere sig.
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Gennem behovsundersøgelserne og de vej-
ledningsspørgsmål Kompetenceenheden har 
mødt, er det blevet evident, at der hersker 
usikkerhed om masteruddannelser og om 
intentionerne med vi dereuddannel sessystemet 
for voksne. I dele af erhvervslivet og i større 
personalerekrutteringsfirmaer er det tilsynela-
dende en udbredt opfattelse, at masteruddan-
nelser primært retter sig mod virksomheders 
"exe cutive" niveau.

En udbredelse af kendskabet til videre-
uddannelsessystemet og intentionerne om at 
imødekomme kom petencekrav i et vidensam-

fund gennem tilbud om formelt og reelt kom-
petenceløft til medarbejdere på flere niveauer 
i en organisation kræver en indsats, der ikke 
kan løftes af universiteterne alene.

RESULTATANALYSE
Udvælgelsen af temaer og vurderinger i det 
følgende er baseret på de mål og planer, der 
er anført i den projektbeskrivelse, som ligger 
til grund for Undervisningsministeriets bevil-
ling til kompetenceenhedsprojektet på Aarhus 
Universitet.

Kontaktservice og kompetencevejledning

kompetenceenhedsprojekter
universiteternes
Etablering af netværk mellem

tværs af fag og fakulteter.
uddannelse, initering af samarbejde på
udbredelse af kendskab til VFV og åben
Støtte til efteruddannelseudvalg,

RESULTATER OG PRODUKTERHOVEDOPGAVER

hjemmesiden
uddannelse. Facilitet til behovsopsamling implementeret på
brugerorienteret hjemmeside om efter- og videreuddannelse og åben
Udarbejdelse af kommunikationskoncept, design og implementering af•

Kompetenceenhed
Hjemmeside for universitetets

Spørgsmål indsamlet, bearbejdet. Facilitet iværksat. •FQA/ofte stillede spørgsmål

med udgangspunkt i fokusgruppemøde med studerende.
I samarbejde med eksternt bureau udarbejdet markedsføringskoncept•Markedsføring

og annoncer for udbud.Videre tiltag stillet i bero ultimo november 2001.
Strategi, layout og plan for iværksættelse af opmærksomhedskampagne•

gældende præmisser. 
udarbejdet. Opgaven redefineret og tilpasset de  primo december 2001
Redesign af brochurelinje: analyse og kommunikationsoplæg•Brugerorienteret informationsmateriale

Koncept og prototype udarbejdet. Idriftsættelse udskudt.•Elektronisk nyhedsbrev

Netværk og behovsafdækning

styregruppe.
undervisningsinstitutioner. Afholdt 3 møder mellem panel og
erhvervsliv, myndigheder, sektorforskning, samt andre
Etableret panel med 19 repræsentanter for privat og offentligt•

projektets styregruppe
Panel for Kompetenceenheden og

Handelshøjskolen, Århus.
Konference afholdt den 20. september 2001 i samarbejde med•

2002.
Deltagelse i 2 uformelle møder, samt afsluttende seminar 26. februar•

masteruddannelser.
østjyske område er indledt primært i forbindelse med diplom- og
Samarbejder med CVU´ere og MVU og KVU institutioner i det midt- og•

CVUerne
Initiering af netværk mellem AU og

etablering af kontinuerligt samarbejde.
Aftale med Jysk CVU om fortsættelse af kontakten med henblik på•

MVU-institutioner
Vejledersamarbejde med CVU- og

efter november 2001.
p.g.a. usikkerhed om bl.a. det regionale arbejdsmarkedsråds økonomi
vejlednings- og informationsmesse for voksne, april 2002. Udskudt
Samarbejde med Det vejledningsfaglige udvalg i Århus Amt om•

efteruddannelsesudvalget på Juridisk Institut.
uddannelse  ved Humaniora, Teologi, Naturvidenskab, samt
Bistand til fakultetsudvalgene for efter- og videreudannelse og åben•

udvalg og faglige miljøer. 
Formidling af tilkendegivelser i Efter- og videreuddannelsespanelet til•

institutledere.
Møder og anden opsøgende aktivitet i forhold til studieledere og•

projektgruppen.
Tværgående temadrøftelser, udrednings- og metodearbejde i•

følgegrupper.
Kompetenceenheden har været involveret i etableringen af 11•

bidrage til etablering af følgegrupper
Initiere samarbejde med interessenter,

område i oktober 2001.
Afholdt en netværkskonference inden for det naturvidenskabelige•

Åbent hus arrangement på to institutter (Kemi og Fysik).•

Oversigt 6.
Resultatanalyse

Bilag 10 - Kompetenceenheden



82

stort antal ansøgninger:
Kompetenceenheden har ydet støttet til udarbejdelse og opfølgning på et

RESULTATER OG PRODUKTERHOVEDOPGAVER

samt et sommerskoleinitiativ ved Institut for Økonomi.
masteruddannelser, modulisering af enkelte eksisterende uddannelser,
Støtte til 21 efter- og videreuddannelsesinitiativer: primært diplom- og•

behovsafdækning
Støtte til udviklingsmiljøernes

DJØF, Civiløkonomerne m.fl.
anden kontakt med virksomheder og organisationer, herunder DM,
Bistand til spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppemøder, møder og•

uddannelsesprojekter og faglige miljøer i øvrigt.
organisationers undersøgelser af kompetenceudviklingsbehov til
Formidling af behovstilkendegivelser i erhvervsudviklingsredegørelser,•

behovsundersøgelse.
Kommunikationsmagistrene /Dansk Magisterforenings
Deltagelse i møde og i løbet af foråret 2001 efterfølgende input mv. til•

behovsundersøgelser
Bidrag til organisationers

uddannelserne i Danmark og MPH foreningen.
Bidrag til undersøgelse, rapport i samarbejde mellem MPH•

erhvervsforløb.
Undersøgelse af MPH dimittenders

Universitets udbud under åben uddannelse i foråret 2001. 
Rapport på grundlag af undersøgelse foretaget blandt deltagere i Aarhus•Brugerundersøgelse

Udbud og udvikling

koordinering, fortolkning af regelsæt og administrative opgaver i øvrigt.
Centralt og decentralt opbygget funktioner, der yder støtte til•

og efter- videreuddannelsesudbud
Støttefunktioner ifbm. VFV-uddannelser

regler og finansiering.
Udarbejdet oversigt over de forskellige former for åben uddannelse,•

uddannelser.
om udviklingsmilder og ansøgning om godkendelse af nye VFV
Tjekliste til anvendelse i de faglige miljøer i forbindelse med ansøgning•

Humanistiske Fakultet.
udviklerteams, herunder integration af IKT i udbud ved Det
Koordinering af udviklingsprojekter, afholdelse af workshops for•

udviklingssamarbejde
Initiering af tværgående

Tværgående koordinering via projektgruppens arbejde.•

projektgruppen og Det rektorale udvalg vedr. åben uddannelse. 
Kontinuerlig formidling og drøftelser af interne modeller og erfaringer i•

uddannelsessamarbejde
Tværfagligt og tværinstitutionelt

omfang, det har været muligt.
Indhentning af modeller og erfaringer fra andre universiteter i det•

didaktik og kompetenceudvikling på tværs af fakultets- og faggrænser.
Temadag afholdt den 16. november 2001. Drøftelse af undervisning,•Intern erfaringsformidling

udviklingsmidler
forbindelse med ansøgning om
Bistand og administrativ støtte i

Det Humanistiske Fakultet: 7 initiativer.•

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 2 initiativer.•

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 2 initiativer.•

Det Teologiske Fakultet: 1 initiativ.•

Det Naturvidenskabelige Fakultet: 12 initiativer.•

Kulturmiljø og landskabsanalyse, Social integration og miljøvidenskab.
sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Retorik og formidling,
godkendelse af 6 masteruddannelser: kryptologi, Humanistisk
Der er udført rådgivning og administrativ støtte ifm. ansøgning om•

studieordninger
bekendtgørelsesforslag samt
modulisering, udarbejdelse af
Støtte til udviklingsarbejde, 

Odense.
i Medicinsk pædagogik sammen med universiteterne i København og
Bidraget til Universitetets arbejde som medansøger i masteruddannelsen•

uddannelser.
Der er ved 1. optag  henholdsvis 36 og 65 studerende på de 2
praksisudvikling med studiestart hhv. september 2001 og februar 2002.
masteruddannelser: kryptologi og Humanistisk sundhedsvidenskab og
Kompetenceenheden har medvirket ved udbud af 2 nye•

VEU-uddannelser
Støtte i relation til udbud af nye

under IT-Vest-samarbejdet.
studerende og ansøgere ifbm. modulisering af uddannelser udbudt
Bistået med indarbejdelse af opsamlede behovstilkendegivelser fra•

Intern evaluering

projektgruppe og det rektorale udvalg.
Løbende opsamlinger via oplæg og drøftelser i styregruppe,•

udvalgte fokusgrupper.
Intern rapport udarbejdet på baggrund af interviews med dekaner og 5•

Oversigt 6 - fortsat.
Resultatanalyse
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EFFEKTER OG PRODUKTER

Netværk
Kompetenceenheden har prioriteret samarbej-
det med arbejdsmarkedets parter og andre 
interessenter særdeles højt. Formålet har været 
at initiere og bistå opbygning af fora for 
drøftelser af kompetenceudviklingsbehov i et 
mere overordnet og langsigtet perspektiv som 
bidrag til universitetets afklaring af fremtidige 
indsatser på efter- og videreuddannelsesom-
rådet, og at bidrage til afklaring af efter- og 
videreuddannelsesbehov i forbindelse med de 
faglige miljøers udviklingsinitiativer.

Som det fremgår af aktivitets- og resultat-
oversigten, er der etableret en række netværk 
mellem erhvervslivet, andre interessenter og 
Aarhus Universitet. Der er oprettet en kon-
taktservice og det centrale sekretariats infor-
mations- og rådgivningsydelser er blevet 
udbygget.

Tidsforskydningen mellem kompetenceen-
hedsprojektets igangsættelse og gennemførel-
sen af institutions- og uddannelsesreformer 
har dog betydet, at det i 2001 ikke har været 
muligt at realisere planerne om at opbygge 
et bredere og mere formaliseret samarbejde 
mellem Kompetenceenheden og centrene for 
videregående uddannelser (CVU'ere). Der er 
i stedet etableret løsere informations- og erfa-
ringsudvekslingsfora sammen med enkelte 
CVU og MVU institutioner, ligesom der sam-
arbejdes om udvikling af uddannelser.

Behov
Samarbejdet med eksterne interessenter har 
haft stor og positiv betydning både for 
behovsafdækning og for konkretisering af 
kompetenceudviklings spørgsmål.

I drøftelserne mellem styregruppen og 
panelet for efter- og videreuddannelse om 
udviklingsstrategier i private virksomheder, 
samt behovene for arbejdskraft og kompeten-
ceudvikling i den offentlige sektor, har det dog 
vist sig at være vanskeligt at få klarhed over 
de langsigtede kompetenceudviklingsbehov i 
erhvervslivet.

Det har også vist sig, at den eksterne kon-
tekst for drøftelserne af kompetenceudvikling 
er kompleks bestående af behov, der peger 
i adskillige retninger: Bevillingsgivers krav; 
CVU- og MVU- repræsentanternes behov 
for videreuddannelsesmuligheder til med-
arbejdere, færdiguddannede og kommende 
professionsbachelorer; industriens behov for 
uddannelser, der kan bidrage til at nyeste 
forskningsresultater effektivt kan omsættes 
til udvikling i virksomhedernes produktion 
og produkter; ønsker om udbud rettet mod 

rekrutterings- og omstillingsbehov i den 
offentlige sektor; behovene i de videntunge 
servicevirksomheder; AC�s efterlysning af fle-
re korte efteruddannelseskurser til akademi-
kere etc.

Dertil kommer slutbrugernes interesser og 
forventninger. Kompetenceenheden har fore-
taget en brugerundersøgelse blandt de 1056 
personer, der var indskrevet på universitetets 
udbud under åben uddannelse i foråret 2001. 
Undersøgelsen viser, at mellem 75 pct. og 
85 pct. af deltagerne enten har en lang eller 
mellemlang videregående uddannelse varien-
de efter, hvilken type åben uddannelse der 
er tale om. Deltagerne er erhvervsaktive, og 
angiver at bruge deres deltagelse i universite-
tets åbne uddannelser med et erhvervsmæs-
sigt sigte. Faglig udvikling er den væsentligste 
motivationsfaktor. De vil gerne kunne tage 
uddannelserne i moduler, men samtidig være 
sikret at kunne afslutte med en hel uddan-
nelse. Flere respondenter angiver, at de ønsker 
større fokus på praktisk anvendelse af uddan-
nelsernes faglige indhold og en større inddra-
gelse af deltagernes viden i undervisningen.

Anvendelsesorientering og vekselvirkning 
mellem uddannelsens indhold og deltagernes 
professionelle erfaringer synes at være det, der 
er fællesnævner for interessenternes forskel-
lige ønsker.

Behovsafdækning
Internt var der forud for projektets igangsæt-
telse store forventninger til, at en oppriorite-
ring af behovsundersøgelser i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter ville frembringe klare 
behovstilkendegivelser, der kunne bruges som 
et operationelt grundlag for at fastlægge ind-
hold, sigte og form i de nye uddannelser og 
efteruddannelsestiltag. 

Kompetenceenheden har således på for-
skellig vis været inddraget i behovsafdækning 
i tilknytning til 21 efter- og videreuddan-
nelsesinitiativer fordelt over alle 5 fakulteter. 
Metodisk er der anvendt forskellige tilgange; 
spørgseskemaundersøgelser i samarbejde med 
organisationer som DM og DJØF, telefoninter-
views kombineret med spørgeskemaundersø-
gelser, netværkskonference, respons på oplæg 
til uddannelser fra de involverede fagområ-
ders kandidater, faglige udvikleres besøg i 
virksomheder og institutioner, samt møder 
med repræsentanter for arbejdsgivere og bru-
gere. Ligeledes har flere udviklingsprojekter 
med stort udbytte involveret nuværende eller 
tidligere åben uddannelsesstuderende.

Hovedparten af undersøgelserne er foreta-
get i et meget tæt samarbejde med de faglige 
miljøer. I lighed med erfaringerne fra de øvri-
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ge kompetenceenhedsprojekter har værdien af 
spørgeskemaundersøgelser som grundlag for 
behovsafklaring vist sig at være begrænset. 

Kontakten og samarbejdet mellem uddan-
nelsesudviklere og virksomheders ledelse og 
medarbejdere har været langt mere perspek-
tivrig. Den har resulteret i uddannelser, inspi-
reret til faglig og pædagogisk udvikling og 
medført samarbejde om nye forskningstiltag. 

Der er dog tilsyneladende på mange områ-
der et begrænset kendskab til den viden, der 
oparbejdes på universitetet, og formuleringer-
ne af de kompetencer aftagere og brugere 
ønsker udviklet er ofte meget generelle.

Behovsafdækningen er i den interne eva-
luering af flere forskere blevet karakteriseret 
som en proces, hvor nye uddannelsesinitiati-
ver søger bekræftelse på behov, som aftagere 
og brugere endnu ikke ved, at de har.

Hvis uddannelsesudbudene ikke blot skal 
matche helt dagsaktuelle behov, hvis de skal 
indfri uddannelsespolitiske intentioner om at 
bidrage til reelle og formelle kompetenceløft, 
og hvis de skal resultere i efterspørgsel, er det 
vigtigt at overvinde denne barriere.

Medarbejdere i sekretariater for efter- og 
videreuddannelse kan ikke repræsentere sum-
men af samtlige videnskabelige medarbejde-
res faglige og forskningsmæssige ekspertise. 
Sekretariaterne kan bistå og løse nogle af de 
mange praktiske og administrative opgaver, 
der knytter sig til behovsafdækning. De kan 
opsamle og formidle behovstilkendegivelser, 
og de kan formidle en kontakt mellem eks-
terne interessenter og de faglige miljøer.

Men en brugbar og fremadrettet identi-
ficering af udviklingen i arbejdsmarkedets 
kompetencekrav kræver for nuværende en 
direkte kontakt mellem aftagere og brugere og 
erfarne forskere/lærere inden for de pågæl-
dende områder.

Når der er tale om nye uddannelsesinitia-
tiver, og når der ikke på forhånd foreligger 
dybtgående behovsanalyser og mere præcise 
specifikationer af den kompetenceudvikling 
virksomheder og brugere ønsker fremmet, 
synes behovsafdækning således at være mere 
kompleks end antaget i Undervisningsmini-
steriets materiale om udmøntning af midler til 
kompetenceenhedsprojekter.

Udvikling og udbud
Målet med Kompetenceenhedens initiering og 
støtte til nye initiativer har været at fremme et 
øget udbud af behovs- og praksisrettet efter- 
og videreuddannelse.

Som det fremgår af aktivitetsoversigten, 
har Kompetenceenhedens bistand bestået i 
en række forskellige tiltag. Der er ydet 

støtte til 13 ansøgninger om udviklingsmidler 
omfattende 24 initiativer, samt bistået ved 6 
ansøgninger om godkendelse af nye master-
uddannelser. Der er desuden arbejdet med 
åben uddannelse, efter- og videreuddannelse 
inden for en lang række områder i den private 
og offentlige sektor. 

To masteruddannelser er blevet godkendt, 
udbudt og igangsat i hhv. september 2001 og 
februar 2002. Der er desuden igangsat et efter-
uddannelsesforløb for folkeskolelærere, som 
underviser i Natur og teknik.

De faglige miljøers interesse og de kræfter, 
de har lagt i samarbejdet med Kompetence-
enheden har været medvirkende til projektets 
forløb og positive resultater. Det har også haft 
en afgørende betydning, at Kompetenceenhe-
dens initiering af nye uddannelser og andre 
efter- og videreuddannelsesinitiativer er sket 
i tæt samarbejde med dekaner og decentrale 
udvalg.

Ressortomlægninger med opsplitning af 
diplom- og masterniveauet mellem to mini-
sterier, ansættelses- og udgiftsstop tillige med 
usikkerhed om kommende finanslove har på 
det seneste påvirket forløb og resultater. Sags-
behandlingen af nogle ansøgninger afventer 
finansloven, og der hersker for nu værende 
desuden en vis usikkerhed om universitetets 
diplominitiativer. Andre udviklingsinitiativer 
er stillet i bero eller justeret på foranledning 
af aftagere og brugere, fordi vilkårene i flere 
virksomheder er ændret mærkbart gennem de 
seneste måneder.

Tværgående uddannelsessamarbejde
Tværfagligt samarbejde og tværinstitutionelt 
samarbejde har været et af projektets særlige 
indsatsområder. Internt har samarbejde på 
tværs af fag-, fakultets-, og institutionsgrænser 
været et genkommende tema i styregruppens 
drøftelser, i Kompetenceenhedens daglige 
arbejde og i uddannelsesprojekterne. På flere 
hovedområder har ledelsen sammen med 
Kompetenceenheden lagt mange kræfter i 
koordinering af udviklingsprojekterne for her-
igennem at støtte samarbejde på tværs og 
undgå overlap. Langt de fleste af de master-
uddannelsesinitiativer, der er arbejdet med 
i projektperioden er tværfaglige og omfatter 
samarbejde mellem forskere eller andre eks-
pertisepersoner, ansat på forskellige institutio-
ner.

Det tværgående samarbejde er forløbet 
særlig godt i de udviklingsprojekter, hvor 
udviklerne har kunnet knytte an til samar-
bejdsrelationer, som de tidligere havde etab-
leret i forbindelse med forskningsprojekter. 
Det var også i disse ofte eksterne faglige 
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og forskningsmæssige netværk, udviklerne 
bag de nye masteruddannelsesintiativer søgte 
samarbejdspartnere.

Arbejdet med uddannelsen, kontakten med 
aftagere og brugere, mødet med deltagerne 
og deres erhvervserfaringer er også en proces, 
hvor der oparbejdes ny viden og skabes 
grundlag for yderligere udforskning. Proces-
sen indbefatter både udnyttelse af eksiste-
rende viden og frembringelse af ny viden. 
Arbejdet internt i udviklingsprojekterne for-
løber og organiseres stort set som forsk-
ningsaktiviteter snare re end som umiddelbar 
operationalisering af overordnede institutions- 
og uddannelsespolitiske strategier og beslut-
ninger.

Der er umiddelbart divergenser mellem 
denne forståelse af udviklingsarbejdets karak-
ter, dets faglige og teoretiske forankring, samt 
interaktionsformer i faglige og professionelle 
netværk og den forståelse af uddannelsessam-
arbejdets mål, som er kommet til udtryk i 
ministerielle henstillinger til de enkelte pro-
jekter om samarbejde eller koordinering med 
navngivne institutioner og institutter uden for 
den kreds af deltagere, aftagere og brugere, 
som udviklingsprojektet selv har etableret.

Når det drejer sig om efter- og videreud-
dannelse har det vist sig at være vigtigt, at 
overordnede strategiske beslutninger og arbej-
det i udviklingsmiljøerne bringes i spil med 
hinanden. Ledelsesmæssig opbakning, fora og 
andre former for organiserede anledninger til 
at mødes på tværs af fag- og fakultetsgrænser 
vil formentlig i højere grad befordre tværgå-
ende uddannelsessamarbejde end mere instru-
mentelle koordineringstiltag.

At der er interesse blandt forskerne for at 
mødes om efter- og videreuddannelse for at 
dele erfaringer og viden på tværs af fakul-
tetsgrænser viste antallet af tilmeldinger og 
efterfølgende evaluering af den temadag 
om undervisning af voksne og kompetence-
udvikling, som Det rektorale udvalg vedrø-
rende åben uddannelse afholdt som led i 
kompetenceenhedsprojektet.

RESSOURCEANVENDELSE
Som det fremgår af regnskabet for projektet, er 
der anvendt mange ressourcer på etablering af 
netværk og på behovsafdækning. Begge akti-
viteter har været en overordentlig tidskræven-
de proces for alle involverede.

Umiddelbart er det vanskeligt at forestille 
sig, at en reel involvering af interessenterne i 
afdækning af kompetencekrav og � behov som 
grundlag for udvikling af nye uddannelser, 
vil kunne gennemføres i daglig drift i samme 
omfang uden en kraftig forøgelse af omkost-

ningerne, selv om der i forhold til disse opga-
ver er oparbejdet viden og funktioner, der kan 
anvendes og vedligeholdes udover projektpe-
rioden.

Ligeledes har det krævet mange ressourcer 
at bistå arbejdet med forslag til og udvikling 
af master- og diplomuddannelser. En væsent-
lig årsag har naturligvis været, at det var et 
relativt nyt felt for flere af de involverede både 
på det administrative og faglige niveau. 

Hertil kommer, at videreuddannelsessyste-
met for voksne er i sin vorden, hvilket blandt 
andet har betydet, at det har været vanskeligt 
at få overblik over eksisterende diplom-
uddannelser og over, hvordan de enkelte 
uddannelsesinitiativer kunne medvirke til at 
skabe sammenhæng mellem niveauerne i 
videreuddannelsessystemet. 

Procedurerne for godkendelse af nye 
uddannelser og de kriterier, som uddan-
nelsesforslagene har skullet opfylde for at 
opnå støtte og godkendelse, er blevet fastlagt 
sideløbende med arbejdet i kompetence-
enhedsprojektet og uddannelsesprojekterne. 
Usikkerhed om forståelse og fortolkning af 
retningslinjerne har derfor medført gentagne 
reviews og bearbejdninger af forslag og ansøg-
ninger. I den sammenhæng har Kompetence-
enheden lagt mange kræfter i at udfylde rollen 
som formidler for at skabe konsensus blandt 
udviklere, følgegruppemedlemmer og admini-
strative medarbejdere om intentioner med lov-
givningen og de givne rammers muligheder. 

De detaljerede krav til studieordningens 
fastlæggelse af uddannelserne sammenholdt 
med æn dringstakten på nogle videnområder 
og i nogle af de jobfunktioner uddannelserne 
retter sig mod har givet anledning til mange 
drøftelser.

Endelig har usikkerhed som følge af 
udgiftsstop o.l. medført, at nogle initiativer er 
blevet udskudt eller kraftig justeret. Det gæl-
der især de initiativer, der var planlagt gen-
nemført ultimo 2001 og primo 2002, herunder 
det videre arbejde med eksempelvis forslag 
på det juridiske område, og tiltag som skulle 
bidrage til synliggørelse af efter- og videreud-
dannelsestilbudene, formidling af projektets 
resultater, samt udbygning af det regionale 
informations- og vejledersamarbejde om efter- 
og videreuddannelse.

Beløb i 1000 kr.

240,4Kontaktservice og vejledning

998,1Behovsafdækning og netværk

1.226,4Udvikling og udbud

172,0Evaluering og erfaringsformidling

406,1Disponeret i 2002

457,0Indirekte omkostninger - 15%

3.500,0I alt

Tabel 56.
Årsregnskab 2001 for kompe-
tenceenhedsprojektet på Aar-
hus Universitet
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PANEL VEDRØRENDE EFTER- OG VIDEREUD-
DANNELSE
� Anders Østergaard, Rektor, Langkær Gym-

nasium & HF
� Annemarie Morris, Forstander, Rødding 

Højskole
� Arne Jensen, Direktør, ForskningsCenter 

Foulum
� Birgit Bangskjær, Chefkonsulent, Dansk 

Handel & Service (til 01.10. 2001)
� Birthe Friis, Director, 

PricewaterhouseCoopers/Perspectives, 
Århus

� Erik Schmidt, Faglig Sekretær, Funktionæ-
rernes og Tjenestemændenes Fællesråd

� Jens Krogh, Afdelingschef, Afd. for Sund-
hedsfremme, Udvikling og Forskning

� Kjeld Kjeldsen, Afdelingschef, Sundhedsmini-
steriet

� Knud Erik Bang, Rektor, Silkeborg Semina-
rium 

� Lars Vilbrad, Direktør, Århus Amt
� Lars Hansson, Amtsdirektør, Ringkøbing 

Amt
� Lone Mikkelsen, Rektor, Fysioterapeutud-

dannelsen
� Merete Daniel Nielsen, Chefkonsulent, 

Dansk Handel & Service
� Niels Aalund, Direktør, Århus Amt
� Ole Riis Hansen, Direktør, Cotas Computer 

Technology A/S (til 01.09.2001)
� Per Østergaard Jensen, Vicedirektør, Sund-

hedsvæsenet Ringkøbing Amt
� Steffen Brunés, Kontorchef, Kirkeministeri-

ets 3. kontor
� Svend M. Christensen, Formand, Akademi-

kernes Centralorganisation
� Søren Fischer, Formand, Dansk Industri 

Århus Amt
� William Nielsen, Personalechef, LEC AS

STYREGRUPPE
� Palle Bo Madsen, Prorektor
� Bodil Due, Dekan på Det Humanistiske 

Fakultet
� Søren Christian Mogensen, Dekan på Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet
� Ole Steen Kristensen, Prodekan på Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet
� Peter Widmann, Dekan på Det Teologiske 

Fakultet
� Karl Pedersen, Dekan på Det Naturviden-

skabelige Fakultet
� Jørgen Bang, Formand for Det rektorale 

udvalg vedrørende åben uddannelse 
� Kirsten Andersen, Sekretariatschef, Sekreta-

riatet for åben uddannelse (projektleder)

Kompetenceenheden er forankret i Sekre-
tariatet for åben uddannelse. Den er orga-
niseret som et netværk mellem det centrale 
sekretariatet og de fem fakultetssekretariater. 
De overordnede kompetenceudviklingsbehov 
er drøftet mellem projektets styregruppe og 
panel. Universitetets rektorale udvalg vedrø-
rende åben uddannelse har fungeret som refe-
rencegruppe for Kompetenceenhedens daglige 
arbejde.

Bilag 10 - Kompetenceenheden



Uddannelser, der efter en forsøgsperiode, er blevet permanentgjorte i 2001

Bacheloruddannelse i idræt

Uddannelser, som er søgt permanentgjorte i 2001 (Ansøgningen ikke afgjort)

Master of Public Health

Nye uddannelsesudbud 2001

Kandidatuddannelse i kognitiv semiotik

Kandidatuddannelse i sygepleje (overflyttet fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole)

Kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi

Masteruddannelse i IT, sprog og læring (tværinstitutionelt udbud under IT-Vest)

Diplomuddannelse i Softwarekonstruktion (IT-Vest)

Godkendte forsøgsuddannelser i 2001

Kandidatuddannelse i informationsteknologi, linje i bioinformatik (IT-Vest)

Kandidatuddannelse i teknisk informationsteknologi

Kandidatuddannelse i nanoteknologi

Bacheloruddannelse i nanoteknologi

Bacheloruddannelse i æstetik og kultur

Masteruddannelse i kryptologi (tildelt udviklingsmidler)

Ansøgte nye uddannelser i 2001 (Ansøgningen ikke afgjort)

Bacheloruddannelse i klinisk ernæring (ansøgt 2000!)

Masteruddannelse i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (udviklingsmidler tildelt)

Masteruddannelse i retorik og formidling  (udviklingsmidler tildelt)

Masteruddannelse i miljøvidenskab (udviklingsmidler søgt)

Masteruddannelse i kulturmiljø og landskabsanalyse (udviklingsmidler tildelt)

Masteruddannelse i social integration (Community Psychology)

Diplomuddannelse i naturvidenskab og naturvidenskabsdidaktik for folkeskolelærere (udviklingsmidler tildelt)

Interessetilkendegivelser om nye uddannelser 2001 (uafklaret)

Kandidatuddannelse i IT og journalistik (IT-Vest)

Afslag på ansøgninger om nye uddannelser 2001

Bacheloruddannelse i videnskabshistorie og idehistorie

Tildelt udviklingsmidler 2001, ultimo 2001 var der endnu ikke ansøgt om godkendelse

Masteruddannelse i institutionel etik og praksisanalyse

Masteruddannelse i fysik

Masteruddannelse i biologisk diversitet

Masteruddannelse i datasikkerhed

Masteruddannelse i molekylærbiologi

Masteruddannelse i geovidenskab

Masteruddannelse i materialer, optik og elektronik

Diplomuddannelse i museal virksomhedslære og kommunikation (ansøgt som masteruddannelse)

Diplomuddannelse i natur og miljø

Diplomuddannelse i sundhed og idræt

Diplomuddannelse i generel naturvidenskab

Diplomuddannelse planter i byen

Suppleringsuddannelse i græsk arkæologi (modulisering)

Ansøgte udviklingsmidler til nye uddannelser 2001 (ansøgningen ikke afgjort)

Ph.d.-uddannelsen i psykologi (modulisering)

Masteruddannelse i medicinsk antropologi

Masteruddannelse i medicinsk pædagogik (i samarbejde med SDU og KU)

Diplomuddannelse i ortodonti

Diplomuddannelse i kristendoms- og religionsvidenskab

Afslag på ansøgning om udviklingsmidler til nye uddannelser 2001)

Masteruddannelse i multireligiøse studier (ansøgt 2000!)

Nye uddannelsesbekendgørelser

Bekendtgørelse nr. 656 af 3. juli 2001 om bacheloruddannelse i økonomi og kandidatuddannelse i økonomi

Bekendtgørelse nr. 744 af 22. august 2001 om diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet

Bekendtgørelse nr. 745 af 22. august 2001 om ændring af kandidatuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet 

En ny bekendtgørelse for den lægevidenskabelige kandidatuddannelse er under udarbejdelse

En ny bekendtgørelse om uddannelser i jura er under udarbejdelse

En ny bekendtgørelse for tandlægeuddannelsen er foreslået

BILAG 11

NYE OG ÆNDREDE UDDANNELSER 2001 

Oversigt 7.
Nye og ændrede uddan-
nelser i 2001
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164,9)
(indeks

restudgift
Forventet 

udgift
Årets

164,9)
(indeks

Statsudg.

164,9)
(indeks

Totaludg.

punkt
ningstids-

afslut-
Forventet

start
  Bygge-

Hjemmel20.63.06. Aarhus Universitet

Igangværende projekter

0,02,464,620021996Akt 263 1997
Akt 305 1996

Universitets- og Vennelystparken

0,00,12,420021998FL 1998Omlægning af vej i Universitetsparken

2,63,10,05,720022000Akt 89 2000Tilbygning til konferencecenter

Fra rådighedspuljer:

0,11,26,720021996FinanslovenMindre byggearbejder

Afsluttede Projekter

Auditorium til samfundsfag

47,520011994Akt 352 1995Totaludgift iflg. Akt, indeks 138

6,5- Indeksregulering

-1,5- Projektændring

4,852,5Revideret totaludgift, indeks 164,9

Ortopædisk Hospital

78,920011996Akt 268 1998
Akt 305 1996

Totaludgift iflg. Akt, indeks 150

3,3- Indeksregulering

-1,2- Projektændring

0,281,0Revideret totaludgift, indeks 164,9

Renovering og ombygn. af Randersvej 1A

9,120011999Akt 188 1999Totaludgift iflg. Akt, indeks 156

0,2- Indeksregulering

-0,2- Projektændring

0,09,1Revideret totaludgift, indeks 164,9

Renovering af Procesventilation

59,920011996Akt 173 1999
Akt 209 1998
Akt 264 1997

Totaludgift iflg. Akt, indeks 156

0,0- Indeksregulering

-0,8- Projektændring

0,059,2Revideret totaludgift, indeks 164,9

Fra rådighedspuljer

0,06,32001FinanslovenMindre byggearbjder

0,00,220012000FinanslovenProjektering

2,711,9282,0287,7I alt

Tabel 57.
Oversigt over igangværende 
og afsluttede anlægsprojekter 
i 2001, mio.kr.
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Bruttoudgift  Hovedkonto §19.22.06.

IndtægterUdgifterAarhus Universitet 

Resultatopgørelse - indeværende år

0,0001,100Bevilling (B + TB)

4,50011,974Regnskab

0,000Bevillingstekniske omflytninger

4,500-10,874Årets overskud 

Opgørelse af akkumuleret resultat

-0,000Primokorrektion i forbindelse med kontoændring

-79,831Akkumuleret overskud primo 2000

--10,874Årets overskud

-68,956Akkumuleret overskud ultimo 2000

-0,000Disponeringsmæssige omflytninger

--66,091Disposition, overskud som bortfalder

-2,866Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2000

Ny ultimoRF-korrek-KorrektionPrimo 2001Afvigelse§ 20.63.06. Aarhus Universitet

2001-saldotionved bevil-saldotabel 10095(Anlægsbevilling)

(hele)lingsafreg-(Bevil.afr.)(= "årets(Alle st.kt. 31 med mindre andet er angivet)

kroner)ningenpkt. 13)overskud")mio. kr. (1. dec.) med mindre andet er angivet

0,00-1,56,1-4,617. Auditorium til samfundsfag

0,00-3,05,0-2,028. Universitets- og Vennelystparken

0,00-1,00,80,329. Ortopædisk Hospital

0,00-2,02,00,030. Biologisk Institut

0,00-1,61,60,031. Geologisk Institut

0,00-0,60,7-0,135. Omlægning af vej i Universitetsparken

0,00-0,20,2-0,036. Renovering og ombygning af Randersvej 1A

2,90-1,06,9-3,139. Tilbygning til konferencecenter

0,004,50,0-4,539. Tilbygning til konferencecenter indtægt (st.kt. 41)

0,00-0,92,2-1,351. Mindre byggearbejder

0,000,0-0,0-0,052. Renovering og hovedistandsættelse

0,000,00,0-0,054. Projektering

0,00-54,454,40,070. Andre byggearbejder

2,90-66,179,8-10,9I alt udgifter

0,004,50,0-4,5I alt indtægter

Tabel 58.
Bevillingsafregning for
anlægsbevilling 2001, mio. 
kr.

Tabel 59.
Regnskabsmæssige forkla-
ringer 2001 for anlægsbevil-
ling.
Summen af den enkelte 
underkonto og summen af 
underkonti kan afvige som 
følge af afrunding.

Noter til tabel 59
Ad 17. Auditorium til samfundsfag
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger. Den anførte korrektion skyldes, 
at den uforbrugte del af beholdningen er 
bortfaldet på bevillingsafregningen for 2001 
som følge af indførelsen af huslejeordningen. 
Sagen er afsluttet med etårs eftersyn i 2001.

Ad 28. Universitets- og Vennelystparken
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger. Byggesagen er afsluttet i 2001. 
Der udestår i 2002 afholdelse af etårs eftersyn 
af en mindre del. Eventuelle udgifter hertil vil 
blive afholdt under § 19.11.05 S-FoU (statsvirk-
somhed).

Ad 29. Ortopædisk hospital
Afvigelsen skyldes, at sagen er afsluttet i 2001 
med et mindreforbrug. Den anførte korrektion 
skyldes, at den uforbrugte del af beholdnin-

gen er bortfaldet på bevillingsafregningen for 
2001 som følge af indførelsen af huslejeordnin-
gen.

Ad 30. Biologisk Institut og 31. Geologisk 
Institut
Beholdningerne skyldes, at forundersøgelser-
ne er sat i bero på baggrund af nød-
vendigheden af en samlet udbygnings- og 
arealanvendelsesplan for universitetets fremti-
dige anvendelse af parken. Den anførte kor-
rektion skyldes, at den uforbrugte del af 
beholdningen er bortfaldet på bevillingsafreg-
ningen for 2001.

Ad 35. Omlægning af vej i Universitetspar-
ken
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger. Sagen er er afsluttet med et 
mindreforbrug, der udestår dog afholdelse af 
etårs eftersyn i 2002 og udgifterne hertil vil 

Bilag 12 - Ejendomme og anlæg samt anlægsregnskab
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blive afholdt under § 19.11.05 S-FoU (statsvirk-
somhed). Den anførte korrektion skyldes, at 
den uforbrugte del af beholdningen er bort-
faldet på bevillingsafregningen for 2001 som 
følge af indførelsen af huslejeordningen.

Ad 36. Renovering og ombygning af Rander-
svej 1A, Århus
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger. Sagen er afsluttet med etårs 
eftersyn i 2001. Den anførte korrektion skyl-
des, at den uforbrugte del af beholdningen 
er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2001 
som følge af indførelsen af huslejeordningen.

Ad 39. Tilbygning til konferencecenter
Ved Akt 89 af 6/12 2000 har Finansudvalget 
givet tilslutning til, at Aarhus Universitet 
modtager en gave fra Aarhus Universitets 
Forskningsfond med henblik på, at opføre en 
tilbygning til konferencecentret. Sagen er for-
sinket jf. RF 2000. I forhold hertil er der ind-
trådt en forsinkelse af byggeriet, bl.a. som 
følge af at nedbrydnings- og nybygningsarbej-
det ikke er forløbet som forudset på grund af 
uforudsete konstruktionsforhold og tilpasning 
af adgangsforhold og byggepladsgener. Vejrlig 
har endvidere medført godkendelse af spild-
dage som udløser tidsforlængelse. Sagen for-
ventes afsluttet med etårs eftersyn i 2003. 
Afvigelsen på standardkonto 31 (udgifter) 
skyldes forbrug af videreførte beholdninger. 
Korrektionen skyldes dels, at den optagne RF 
2000 korrektion på - 1,5 mio. kr. ikke blev 
gennemført i regnskabet, dels Forskningsfon-
den i alt for år 2000 og 2001 har indbetalt 
0,5 mio. kr. mere end forudsat i aktstykket til 
dækning af indeksreguleringer m.v. som følge 
af, at sagen er forsinket.
Afvigelsen på standardkonto 41 (indtægter) 
skyldes, at gaven var forudsat indbetalt i 2000, 
men som følge af forsinkelsen blev der kun 
indbetalt 1,5 mio. kr. Den resterende del blev 
derfor indbetalt i 2001. Forskningsfonden har i 
alt indbetalt 6,0 mio. kr. mod forudsat 5,5 mio. 
kr. Merindtægten på 0,5 mio. kr. skal anvendes 
som kompensation for de merudgifter (indek-
seringer) der tilløber sagen som følge af for-
sinkelsen. Korrektionen skyldes, at den ved 
aktstykket forudsatte indtægt bortfalder.

Ad 51. Mindre byggearbejder
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger. På en sag vedrørende ned-
brydningsarbejder og terrænanlæg i Universi-
tetsparken udestår etårs eftersyn. Udgifterne 
hertil vil blive afholdt under § 19.11.05 
S-FoU (statsvirksomhed). Den anførte korrek-
tion skyldes, at den uforbrugte del af behold-

ningen er bortfaldet på bevillingsafregningen 
for 2001 som følge af indførelsen af husleje-
ordningen.

Ad 52. Renovering og hovedistandsættelse
Afvigelsen skyldes en udgift i forbindelse med 
afholdelse af etårs eftersyn. Merforbruget på 
kontoen er udlignet med bevillingsafregnin-
gen for 2001.

Ad 54. Projektering
Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte 
beholdninger.

Ad 70. Andre byggearbejder
Den anførte korrektion skyldes, at den ufor-
brugte del af beholdningen er bortfaldet på 
bevillingsafregningen for 2001, som følge af 
huslejeordningen.

Statuskonti i forbindelse med bygninger og 
grunde
Som følge af overgangen til huslejeordningen 
er alle primoværdier vedrørende jord, bygnin-
ger m.v. overført til § 20.11.21. Byggedirekto-
ratet (Statsvirksomhed). For udgifterne i 2001 
er der ultimo året foretaget en afskrivning til 
0, idet de værdiforøgende arbejder der blev 
færdiggjort under institutionens anlægskonto, 
indgik i vurderingerne der dannede grundlag 
for værdifastsættelsen primo 2001. Statusvær-
dier vedrørende anlæg som skyldes bogførel-
ser efter opgørelsen der dannede grundlag for 
afskrivningen, vil blive afskrevet primo 2002.
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