
A
A

LB

ORG UNIVERSITET

AD NYE VEJE

Aalborg Universitet 

Postboks 159

9100 Aalborg

Tlf. 96 35 80 80

www.auc.dk

Aalborg Universitet · 2001

V i r k s o m h e d s r e g n s k a b  

Redaktion: Aalborg Universitet, 

Budget og Planlægning, 2002

Oplag: 600 stk.

Layout & tryk: Kommunik Grafiske Løsninger A/S

Aalborg Universitets virksomhedsregnskab for 2001 

er tilgængeligt på internettet på adressen:

www.auc.dk/budgetplan/virkregn01/index.htm

38822_AAU_Regnskab_omslaget  05/04/02  10:19  Side 1



3

Indhold

Fo
ro

rd

Be
re

tn
in

g

O
pg

av
er

, m
ål

 o
g 

væ
rd

ie
r

Fa
gl

ig
e 

re
su

lta
te

r

D
et

 ø
ko

no
m

is
ke

 re
su

lta
t

Ko
m

m
en

de
 u

df
or

dr
in

ge
r

Re
su

lta
ta

na
ly

se

D
is

po
ne

rin
g 

og
 s

tru
kt

ur

Ef
fe

kt
er

 o
g 

pr
od

uk
te

r

Re
ss

ou
rc

ea
nv

en
de

ls
en

In
te

rn
e 

ud
vi

kl
in

gs
fo

rh
ol

d

D
rif

ts
re

gn
sk

ab

På
te

gn
in

g

Bi
la

g 
1

Bi
la

g 
2

4 5 6 8 10 12 13 14 16 31 41 45 53 55 58

38822_AAU_Regnskab_2001  09/04/02  9:58  Side 3



4

Dette virksomhedsregnskab skal give bevillings-

givere, revisionsmyndigheder og samarbejdspartne-

re et samlet og dækkende billede af universitetets

mål, aktiviteter og resultater.

Universitetets mål og strategier for perioden 2000-

2003 er fastlagt i den udviklingskontrakt, der i 2000

blev indgået mellem Forsknings-/Undervisnings-

ministeriet og Aalborg Universitet. Virksomheds-

regnskabet giver en status i forhold til opfyldelsen

af disse mål, og der er ved afrapporteringen fokuse-

ret på universitetets særlige indsatsområder.

På uddannelsessiden har AAU bestræbt sig på at

udvikle sin position som et attraktivt og effektivt

uddannelsessted. Vi har udbudt nye relevante

uddannelser og dermed understreget vigtigheden 

af en varieret uddannelsesprofil. Bundet  sammen

med vores avancerede undervisningsform og en

bredviftet information til de unge om vore tilbud,

kan vi i dag med tilfredshed notere en studenterbe-

stand, der har passeret de 12.000. Med henblik på

en fortsat udvikling på uddannelsessiden, har AAU i

2001 gennemført en undersøgelse af beskæftigel-

sesforholdene for universitetets kandidater. Den

viser, at kandidaterne hurtigt kommer i beskæftigel-

se, og at de i stor udstrækning anvender de tilegne-

de kvalifikationer.

I kraft af den aftale om styrkelse af forskningen,

som blev indgået i forbindelse med finansloven for 

2001, har der været en stigning i bevillingen til

AAU's basisforskning. Der er dog fortsat et efter-

slæb i forskningsbevillingen, men AAU forventer, 

at der i de kommende år vil blive afsat ekstra

midler til AAU-forskningen. Det vil være nødvendigt

for at kunne fastholde niveauet for den forsknings-

baserede undervisning og for at tilvejebringe den

medfinansiering, som er nødvendig for en vækst i

forskningssamarbejdet med erhvervslivet. Samtidig

vil en forbedring af universitetets rammevilkår være

afgørende for en løbende tilpasning af uddannelser

og forskning i realtion til ændringerne i samfundets

behov for ny viden og teknologi.

Aalborg Universitet har i 2001 fortsat sin betydelige

vægtning af et velfungerende samspil med det om-

givende samfund. Dialogen med især erhvervslivet

og de offentlige myndigheder er blevet udbygget

dels via vort netværkscenter, der nu har 35 velfun-

gerende netværk med over 3000 aktive deltagere

fra AAU og erhvervslivet og dels via det i 2000 

nedsatte Kontaktråd, hvor repræsentanter fra større

danske virksomheder, amter, kommuner og organi-

sationer er med. Rådet har i 2001 udover gensidig

udveksling af information været aktiv med semina-

rer om bl.a. universitetets nutidige og fremtidige

virke i sampil og dialog med erhvervslivet.

Sven Caspersen

Forord

38822_AAU_Regnskab_2001  09/04/02  9:58  Side 4



38822_AAU_kalker  09/04/02  9:40  Side 1



5

B e r e t n i n g
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Aalborg Universitet har til formål at drive forskning

og give videregående uddannelse indtil det højeste

videnskabelige niveau inden for fagområderne tek-

nik, naturvidenskab, samfundsvidenskab og huma-

niora. Grundforskning er grundlaget for universite-

tets øvrige kerneaktiviteter. Universitetet skal videre

stille de videnskabelige resultater til rådighed for

forskerverdenen, studerende og det omgivende

samfund.

De strategiske mål for universitetets opgaver og

aktiviteter er beskrevet i den udviklingskontrakt 

for 2000-2003, som i februar 2000 blev indgået 

mellem universitetet og Forskningsministeriet og

Undervisningsministeriet. På grundlag af

Finanslovsaftalen for 2001 om styrkelse af forskning

og uddannelse, er der udarbejdet et tillæg til udvik-

lingskontrakten, som udbygger udviklingsmålene

inden for en række indsatsområder, som er fastlagt

i Finanslovsaftalen.

I henhold til udviklingskontrakten søger universite-

tet at realisere sine målsætninger ved

■ at kombinere den klassiske universitetstraditions

grundvidenskab og uddannelse samt profes-

sionstraditionens anvendelsesorienterede 

forskning og uddannelse,

■ at sikre en høj grad af videnformidling til det

omgivende samfund og

■ at kombinere en global orientering  med et 

regionalt ansvar.

Opgaver, mål og værdier
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Der er i udviklingskontrakten fastlagt følgende over-

ordnende retningslinier for universitets virksomhed:

■ Universitetet vil arbejde for, at der er en tæt 

forbindelse og balance mellem grundforskning,

undervisning og anvendt forskning

■ AAU vil koncentrere en væsentlig del af forsk-

ningsressourcerne i stærke faglige miljøer samt

øge den eksterne finansiering med respekt for 

de enkelte forskningstraditioner

■ AAU vil udbyde pædagogisk avancerede uddan-

nelser inden for en bred vifte af fagområder til-

passet arbejdsmarkedets behov og til en bred

målgruppe af studerende. Herunder vil AAU 

fortsat udvikle de forskellige aspekter af livslang

uddannelse

■ AAU vil fremme samarbejdet om forskning og

undervisning på tværs af faglige, institutionelle

og geografiske grænser

■ AAU vil tilpasse og udvikle uddannelser og forsk-

ning i et levende og dynamisk samspil med det

omgivende samfund. AAU vil herunder sikre

erhvervsliv, organisationer og institutioner hurtig

og effektiv adgang til ny viden og teknologi

■ AAU vil fremme det videnskabelige samarbejde

over landegrænser samt udbygge det internatio-

nale samarbejde vedrørende uddannelse, her-

under øge studentermobiliteten til og fra AAU.

■ AAU vil sikre gode og motiverende rammer for

medarbejderes og de studerendes arbejde. AAU

vil sikre en høj grad af kompetenceudvikling 

for alle medarbejdergrupper samt videreudvikle

planer og strategier for forskerrekruttering og 

-uddannelse

■ AAU vil arbejde for, at de fysiske og teknologiske

rammer for universitetets medarbejdere og 

studerende udbygges og fornys i takt med aktivi-

tetsudviklingen.
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En kortfattet afrapportering med resultater for samt-

lige mål i udviklingskontrakten er vist i bilag 2, lige-

som de vigtigste mål og resultater er nærmere

beskrevet og dokumenteret i resultatanalysen.

En oversigt over udviklingen i de centrale nøgletal

er vist i figur 1.

Aalborg Universitet har bl.a. til opgave  at stille

uddannelsespladser til rådighed for at give flere

unge mulighed for at få en højere uddannelse, og

dermed imødekomme samfundets behov for højt-

uddannet arbejdskraft.

Den samlede søgning til de videregående 

uddannelser er faldet i forhold til sidste år, bl.a. 

som følge af, at antallet af unge har været dalende

gennem de senere år. For Aalborg Universitet har

der for første gang siden 1995 været et fald i det

antal studerende, der optages via den koordinerede

tilmelding (KOT). Denne udvikling er dog kompen-

seret ved en stigning i det direkte optag, dvs. for-

trinsvis tilgangen til adgangskursus og optag direkte

på kandidatuddannelser.  For så vidt angår de 

teknisk-naturvidenskabelige uddannelser er det

samlede optag steget med 7,1%, mens der  på

landsplan har været et fald.

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2000-2001 0,8% 5,2% 11,2% 10,2% 28,0% 3,1%

Samlede
optag

Antal
STÅ

Årselever År
åben
udd.

Ph.d.     
årsværk

Dimit-   
tender

Færdige
ph.d.'er

0,0%

Figur 1: Udviklingen i aktivitetsindikatorer fra 2000 til 2001 for Aalborg Universitet.

Faglige resultater
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Stigningen i STÅ-produktionen skyldes at det har

været muligt at fastholde den høje studieeffektivitet,

som også har medført et fald i gennemførelsestiden

på universitetets uddannelser. Den gennemsnitlige

gennemførelsesprocent er på knap 70%, og udvik-

lingen på uddannelsesområdet har endvidere været

præget af en vækst i kandidatproduktionen på 28% 

i forhold til 2000.

Med henblik på at tilpasse universitetets uddannel-

sesudbud til såvel de studerendes uddannelsesøn-

sker som samfundets behov for højt kvalificeret

arbejdskraft, har Aalborg Universitet i 2001 gen-

nemført en undersøgelse af beskæftigelsesforholde-

ne for universitetets kandidater. Undersøgelsen

viser, at kandidaterne relativt hurtigt kommer i

beskæftigelse, og at hovedparten af kandidaterne i

stor udstrækning anvender de kvalifikationer, som

de tilegner sig gennem uddannelsen. 

På videre- og efteruddannelsesområdet har der

været en vækst i både antal årselever og i bredde

med hensyn til undervisningsudbud og tilrettelæg-

gelsesformer. Den udbredte anvendelse af IKT-

støttet fjernundervisning, har gjort denne del af

uddannelsesudbuddet lettere tilgængelig for de 

deltagere, der er erhvervsmæssigt beskæftigede.

Der har været en stigning i både antal ph.d.-års-

værk på 10,2 % samt en stigning af færdiguddanne-

de ph.d’er på 3,1 % for perioden 2000 til 2001. 

På forskningsområdet er der endvidere oprettet 

nye forskermiljøer og forskerskoler, ligesom sam-

arbejdet med omverdenen er tiltaget. I den forbin-

delse har det organiserede netværkssamarbejde

mellem universitetets forskningsmiljøer og

erhvervslivet været et velfungerende redskab til

overførsel af ny viden og teknologi.
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Udviklingen i de økonomiske indikatorer fremgår af

figur 2.

Stigningen i taxameterindtægterne på 9% skyldes

dels en vækst i STÅ-produktionen på 5,2%, dels en

ændret sammensætning af STÅ-produktionen i ret-

ning af en større andel fra det teknisk-naturviden-

skabelige område, hvor taxametrene er højere. I for-

hold til 2000 er taxametrene uændrede.

Bevillingen til basisforskning er som følge af

udmøntningen af Finanslovsaftalen for 2001 steget

betydeligt i forhold til 2000. Beregningen af væksten

er foretaget på grundlag af basisforskningsbevillin-

gerne i finansloven. Udviklingen er derfor noget

overvurderet, da der i bevillingen for 2001 ikke er

indregnet den ekstraordinære beskæring, som 

pålagdes universitetet på grund af opsparingens

størrelse. 

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Vækst i f.t. 2000 9,0% 16,6% 2,2% 20,4% 6,5%

Taxameter 
ord.udd.

Basisforsk-
ning

Ekstern
Forskning

Indtægter i
alt

Udgifter i alt

0,0%

Figur 2: Udviklingen i økonomiske indikatorer 2000 – 2001.

Det økonomiske resultat
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Beskæringen på i alt 14,7 mio. kr. placeredes på

bevillingen til Andre formål, og basisforskningens

andel heraf udgjorde 10,8 mio. kr. Tages hensyn

hertil er væksten i basisforskningen på 11,2%.

Selvom stigningen i basisforskningsbevillingen 

har forbedret vilkårene på forskningsområdet, har

universitetet stadig et ikke ubetydeligt efterslæb i

forhold til gennemsnittet for universitetssektoren.

Dette indebærer, at basisforskningen fortsat er

klemt mellem behovet for flere forskningsmidler

som følge af stigende uddannelsesaktiviteter og

behovet for medfinansiering i forbindelse med 

den eksternt finansierede forskning.

Af stigningen i de samlede indtægter vedrører ca.

60% bevillinger til husleje som følge af implemente-

ringen af SEA-ordningen pr. 1. januar 2001. SEA-

ordningen indebærer, at universitetet skal betale

husleje for brug af lokaler i de statslige bygninger,

som hidtil har været stillet gratis til rådighed.

Stigningen i universitetets huslejeudgifter er kom-

penseret ved en aktivitetsafhængig huslejebevilling.

Universitetets samlede driftsudgifter steg med 6,5%

fra 2000 til 2001. Den lave vækst i forhold til udvik-

lingen på indtægtssiden skyldes, at udgifterne i

2000 var ekstraordinært høje som følge af merud-

gifter finansieret af universitetets hensættelser. I

2001 udgjorde udgifterne 1.168,7 mio. kr., mens

indtægterne beløb sig til 1.179,6 mio. kr. 

Resultatet af den samlede virksomhed var et drifts-

resultat på 10,9 mio. kr. Hensættelserne udgjorde

41,7 mio. kr. ultimo 2001.

Det økonomiske resultat er nærmere uddybet i

afsnittet om Driftsregnskabet.
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I 2002 vil der blive fulgt op på de målsætninger, der

er beskrevet i udviklingskontrakten. 

Universitetets udvikling i de kommende år vil bl.a.

afhænge af udfaldet af de politiske beslutninger om

reformer på universitetsområdet og om det lykkes 

for det første at fastholde optaget af studerende (på

trods af faldende ungdomsårgange) og for det andet

at komme videre med udjævningen af efterslæbet

på forskningsområdet.

Et andet centralt tema er den fysiske udbygning.

Kommende udfordringer
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R e s u l t a t a n a l y s e
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Resultatanalysen er opdelt i 3 temaer:

■ Effekter og produkter, dvs. om der leveres de 

produkter og effekter som universitetet er sat i

verden for at levere.

■ Ressourceanvendelse, dvs. opgørelse af den 

ressourcemængde, som universitetet råder over

til at gennemføre aktiviteterne, samt opgørelse

af, om universitetet har forvaltet ressourcerne 

på en effektiv måde.

■ Interne udviklingsforhold, dvs. aktiviteter, der er

iværksat med henblik på udvikling af den faglige

opgaveløsning, organisationsudvikling og udvik-

ling af de menneskelige ressourcer, således at

universitetet er rustet til at indfri fremtidens krav.

Med udgangspunkt i universitetets overordnede

målsætninger beskrives de konkrete mål for 

aktiviteterne, og på baggrund af de opnåede resul-

tater vurderes graden af målopfyldelse.

Resultatanalysen omfatter de væsentligste mål fra

udviklingskontrakten. Sammenhængen mellem de 

3 temaer og målene er vist i  figur 3. Figuren viser

samtidig, hvilke aktiviteter, der er taget op til nær-

mere analyse under de 3 temaer.

Disponering og struktur
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Forskning/forskeruddannelse

• Eksternt finansieret forskning
• Netværk
• IT-baseret vidensformidling
• Patenter
• Nye forskerskoler
• Færdiguddannede ph.d.’er

• Økonomiske ressourcer
• Personaleressourcer
• Bygninger
• Effektivitet

Ordinær uddannelse

• Optag af nye studerende
• Nye uddannelser
• Antal dimittender
• Studietid
• Dimittendanalyse

Videre- og efteruddannelse

• Udvikling i årselever
• Nye uddannelser
• IT-Vest
• Korte kurser, bl.a. ELITE

Effekter og produkter

Mål

Ressourceanvendelse

• IT-indsats
• Kompetenceudvikling
• Merit og fleksibilitet
• Udvikling af nye uddannelser

Interne udviklingsforhold

Figur 3: Sammenhæng mellem mål og temaer i resultatanalysen. 

Figuren er også en disposition for resultatanalysen.
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Denne del af resultatanalysen omfatter en nærmere

gennemgang af udvalgte aktiviteter, med henblik på

at dokumentere, hvorvidt vi har produceret de ydel-

ser til omverdenen, som universitetet er oprettet for

at levere. 

Forskning
Mål

På forskningsområdet er det universitetets over-

ordnede målsætning at fastholde og udvikle sam-

spillet mellem grundforskning, uddannelse og

anvendt forskning samt at sikre en høj grad af

videnformidling til det omgivende samfund.

Den overordnede målsætning om samspil mellem

grundforskning og anvendt forskning samt om for-

midling af forskningsresultater er i udviklingskon-

trakten konkretiseret ved følgende mål:

■ Forøgelse af den eksternt finansierede forskning,

herunder samarbejdsaftaler med erhvervsvirk-

somheder om gennemførelse af forsknings-

projekter.

■ Oprette nye og udbygge eksisterende netværk

med henblik på at stille forskningsresultater til

rådighed for erhverslivet, organisationer og

offentlige myndigheder.

■ Udvikling af et IT-baseret videnformidlings-

system.

Effekter og produkter

Tabel 1: Fordeling af eksterne midler på finansieringskilder.

uk. 95, mio. kr., årets priser 1997 1998 1999 2000 2001

Statslige fonds- og programmidler 57,607 104,760 131,756 137,845 121,955

EU & andre internat.tilskudsgivere 15,724 20,294 18,173 16,225 19,950

Øvrige tilskudsgivere* 16,793 25,054 36,031 30,101 46,282

-heraf private tilskudsgivere 25,566 34,940 30,748 42,164

Indtægter i alt 90,124 150,108 185,960 184,171 188,187

* I beløbet indgår negative korrektioner
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Tabel 2: Udviklingen i AAU’s netværksaktiviteter

1997 1998 1999 2000 2001

Antal netværk 6 12 30 37 40

Antal deltagere 150 800 1.760 2.450 3.084

Antal nyhedsbreve 2.700 16.400 25.400 29.027 30.054

Resultater

For så vidt angår den ekstern finansierede forskning

er der i 2001 opnået de i tabel 1 viste resultater.

I forhold til niveauet for 1999-2000 har der i 2001

været en mindre stigning i indtægterne ved til-

skudsfinansieret forskningsvirksomhed. Denne

udvikling dækker over et fald i statslige fonds- og

programmidler og stigning i midler fra EU-program-

mer og især fra private virksomheder, hvorfra

beløbet er steget med 37% i forhold til 2000.

Det intensiverede samarbejde med virksomheder 

og organisationer fremgår også af udviklingen i 

universitetets netværksaktiviteter. Med oprettelsen

af Netværkscenteret har universitetet skabt en syn-

lig organisatorisk platform for samarbejdsrelationer

med erhvervsliv, organisationer og institutioner.

Dette samarbejde er organiseret i en række faglige

netværk, der giver deltagerne hurtig og effektiv

adgang til ny viden og teknologi. Udviklingen i net-

værksaktiviteterne fremgår af nedenstående tabel.
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For yderligere at understøtte overførslen af viden

mellem universitetet og omverdenen har universite-

tet i 2001 taget en prototype på et IT-baseret viden-

formidlingssystem i brug. Videnbase Nordjylland

(VBN) er etableret i samarbejde mellem Aalborg

Universitet og Nordjyllands Amt. Hensigten er at

oprette en web-portal, hvor universitetets forskning

præsenteres. Videnbase Nordjylland skal forenkle

processen omkring fremstilling af Forsknings-

beretningen, da alle informationer om forsknings-

projekter og publikationer kan hentes direkte i

VBN’s database. VBN skal samtidig fungere som et

virtuelt forum for universitetets Netværkscenter,

hvor eksterne samarbejdspartnere og andre har

mulighed for at deltage i forskellige faglige debat-

fora eller at kommunikere direkte med universite-

tets forskere.

Som indikator for forskningsaktiviteterne og spe-

cielt den forskning, der vil kunne nyttiggøres i et

samarbejde med erhvervslivet, er i nedenstående

tabel opgjort antallet af patenter og anmeldte op-

findelser:

Vurdering af målopfyldelsen

Set under ét viser udviklingen en vækst i forsk-

ningsaktiviteter og forskningssamarbejdet med

omverdenen. Det må dog samtidig erkendes, at

væksten i den tilskudsfinansierede forskning har

været af begrænset omfang, og selvom der har

været en pæn stigning i de private midler, har der

været et næsten tilsvarende fald i de statslige

fondsmidler.

En optælling af antallet af eksternt finansierede 

projekter viser på den anden side, at der har været

en stigning i antallet af aktive projekter fra 984 

ultimo 2000 til 1.141 ultimo 2001. Der har samtidig

været en stigning i beholdningerne af tilskud til 

eksterne projekter fra 153,8 mio. kr. ultimo 2000 til

172,7 mio. kr. ultimo 2001.

Tabel 3: Antal patenter og opfindelser

2000 2001

Anmeldelse af opfindelser 15 22

Patentansøgninger 11 19
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En mulig forklaring på dette paradoks med hensyn

til udvikling i eksternt finansieret forskningsvirk-

somhed kan være en ubalance i udviklingen i basis-

bevillingen til forskning i forhold til udviklingen i

uddannelsesaktiviteter og eksternt finansierede

aktiviteter.

En grundlæggende forudsætning for at kunne reali-

sere målet om et balanceret samspil mellem grund-

forskning, uddannelse og anvendt forskning er, at

universitetets bevilling til basisforskning har et til-

strækkeligt volumen til på den ene side at kunne

danne baggrund for den forskningsbaserede under-

visning, på den anden side at kunne indgå som

medfinansiering i den tilskudsfinansierede forskning. 

Et mål for denne balance er forskningsprocenten,

der viser den andel, som basisbevillingen til forsk-

ning udgør af de samlede faglige bevillinger. En lav

forskningsprocent betyder altså, at basisbevillingen

til forskning er lav i forhold til bevillingerne til

uddannelse og tilskudsfinansieret forskning.

I figur 4 vises udviklingen i forskningsprocenten for

Aalborg Universitet sammenholdt med den gen-

nemsnitlige forskningsprocent for hele universitets-

sektoren.
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Figur 4: Forskningsprocenten for AAU og universitetssektoren.
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Figuren viser, at selvom forskningsprocenten for

Aalborg Universitet er steget i forhold til 2000, så er

der stadig et betydeligt efterslæb i forhold til gen-

nemsnittet for universitetssektoren. Dette efterslæb

i basisforskningsbevillingen skaber ubalance og

dermed forringede muligheder for at medfinansiere

eksterne projekter.

Forskeruddannelse
Mål

Den overordnede målsætning er at uddanne for-

skere til dækning af behovet i såvel universitets-

sektoren som i den private og offentlige sektor. 

Målsætningen realiseres ved følgende konkrete

initiativer:

■ at gennemføre analyse- og udviklingsarbejde,

som skal forberede etableringen af nye forsker-

skoler, og

■ omdanne 1-2 forskeruddannelsesprogrammer til

internationale programmer

Resultater

Aktiviteterne på forskeruddannelsesområdet frem-

går af tabel 4.

Tabel 4: Oversigt over forskeruddannelsesaktiviteter i 2001.

Forskeruddannelse HUM SAMF TEK-NAT I alt

Forskeruddannelsesårsværk 44 47 189 280

Færdiguddannede 6 9 51 66

Stipendieårsværk: 34 42 171 247

heraf Løn (internt fin.) 24 27 91 142

SU (internt fin.) 1 0 5 6

FA (eksternt fin.) 0 0 1 1

Øvrig (eksternt fin.) 9 15 74 98
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I forhold til 2000 er der tale om en vækst i antal for-

skeruddannelsesårsværk på 10,2% og i antal færdig-

uddannede ph.d.er på 3,1%.

Der er i 2001 oprettet 2 nye internationale forsker-

skoler: Doctoral School in Health Technology og

Human Centered Informatics.

Der er endvidere taget initiativ til oprettelse af følgen-

de forskerskoler/forskeruddannelsesprogrammer:

■ Mobile Computing, Communication and Content

■ Velfærdspolitik, marginalisering og med-

borgerskab

■ Kvinde- og kønsforskning

■ Danish Research Unit For Industrial Dynamics

(DRUID) - i samarbejde med HHK

■ Vindenergi (i samarbejde med Risø og DTU)

Vurdering af målopfyldelsen

Vurderet på baggrund af de opnåede resultater er de

fastlagte mål på forskeruddannelsesområdet indfriet

i 2001.

Ordinær uddannelse
Mål

På uddannelsesområdet er det universitetets over-

ordnede målsætning at stille uddannelsespladser til

rådighed for unge, der ønsker en videregående

uddannelse, og forsyne arbejdsmarkedet med med-

arbejdere med relevante kvalifikationer.

I udviklingskontrakten er denne målsætning

udmøntet i følgende konkrete mål:

■ Fastholde og evt. øge andelen af sektorens 

samlede optag.

■ Udvikle viften af kandidatuddannelser.

■ Sikre relevans i uddannelserne.
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Resultater

Aalborg Universitets andel af det samlede antal stu-

derende, der optages via den koordinerede tilmel-

ding (KOT-optag) er faldet fra 10,7% i 2000 til 10,5%

i 2001. Udviklingen i KOT-optaget opgjort som pct.

af universitetssektorens samlede optag er vist i 

figur 5.

Opgjort på hovedområder viser tallene for KOT-

optaget en vækst på HUM mod et fald for HUM på

landsplan. For SAMF har udviklingen været

omvendt, mens der for TEK-NAT har været et fald,

som dog er mindre end faldet på landsplan. Den

procentvise ændring i KOT-optaget i forhold til 2000

fremgår af figur 6.
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Figur 5: Optag i pct. af universitetssektorens samlede optag.
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Ud over KOT-optaget har universitetet desuden

optag af studerende fx til adgangskursus til ingen-

iøruddannelserne og til kandidatuddannelser, bl.a.

revisorkandidatuddannelsen og særstudiepladser 

på civilingeniøruddannelserne. 

Indregnes dette direkte optag i universitetets op-

tagelsestal, fås følgende udvikling i optaget:

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

HUM SAMF TEK-NAT

AAU
Sektoren i alt-9,0%

Figur 6: Ændringer i optag fordelt på hovedområder.
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Stigningen i det direkte optag vedrører især tilgan-

gen til adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Ser man på det samlede optag har der altså været

en lille stigning i forhold til 2000.

Når universitetet har kunnet fastholde et stigende

optag op gennem 90’erne, skyldes det bl.a. at 

universitetet i perioden har udviklet viften af uddan-

nelsestilbud i overensstemmelse med både de

unges uddannelsesønsker og erhvervslivets behov

for opdaterede og relevante uddannelser. 

Tabel 5: Udviklingen i samlet optag.

KOT-optag pr. 1.10 1997 1998 1999 2000 2001

HUM 520 571 563 509 525

SAMF 579 618 606 592 540

TEK-NAT 659 758 810 880 851

I alt 1.758 1.947 1.979 1.981 1.916

Direkte optag

HUM 70 58 99 98 114

SAMF 89 159 214 198 158

TEK-NAT * 169 169 193 254 364

I alt 328 386 506 550 636

Optag i alt

HUM 590 629 662 607 639

SAMF 668 777 820 790 698

TEK-NAT 828 927 1.003 1.134 1.215

I ALT 2.086 2.333 2.485 2.531 2.552

* Under direkte optag - TEK-NAT - indgår fuldtidsstuderende på adgangskursus 
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I 2000 er der etableret nye ingeniøruddannelser i

Plan og Miljø, Sundhedsteknologi samt i Jord-

brugsteknologi. I 2001 er der etableret uddannelser i

Geografi og i International Erhvervskommunikation.

Udviklingen i antal færdiguddannede fremgår af

tabel 6.

Udviklingen i antal færdiguddannede viser en stig-

ning på 28% i forhold til 2000. Udviklingen i kandi-

datproduktionen afspejler den stigning i optaget,

der har fundet sted siden midten af 90’erne.

For kandidater er den gennemsnitlige overskridelse

af studietiden 1/2 år i 2001. For bachelorer er studie-

tiden normalt 3 år, men da diplomingeniører, hvor

studietiden normalt er 31/2 år, er inkluderet heri, er

overskridelsen for bachelorer under 1/2 år.

25

Tabel 6: Antal dimittender og gennemførelsestid

1997 1998 1999 2000 2001

Bachelorer* 259 269 436*** 239 344

Kandidater 781 732 670 728 894

Antal dimittender 1.040 1.001 1.106 967 1.238

Gennemsnitsalder

Bachelorer 27,5 27,0 27,1 28,5 27,2

Kandidater 27,2 27,2 27,5 28,0 27,7

Gennemførelsestid**

Bachelorer 3,5 3,7 3,6 3,4 3,5

Kandidater 5,6 5,7 5,8 5,6 5,5

*omfatter ikke bachelorer, der fortsætter på overbygningen

**studerende, der er startet direkte på en overbygningsuddannelse, indgår ikke i beregningen

***en del af bachelor-afgangen for 1998 og tidligere er først registreret i 1999 i f.m. overgang til STADS.
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Med henblik på at tilvejebringe et grundlag for at

vurdere uddannelsernes relevans og anvendelighed

i praksis har universitetet i samarbejde med Center

for Menneskelige Ressourcer påbegyndt et projekt

"Kandidatundersøgelse – den højtuddannede

arbejdskraft, hvor bliver den af ?".  Projektet om-

fatter en undersøgelse af universitetets kandidaters

overgang til arbejdsmarkedet. I 2001 er der gen-

nemført et pilotprojekt med kandidatårgangen fra

1998 som respondentgruppe. Undersøgelsen vil i de

kommende år blive udbygget til at omfatte yder-

ligere kandidatårgange.

Undersøgelsen viser, at hovedparten af kandidater-

ne fra Aalborg Universitet relativt hurtigt kommer i

beskæftigelse. Af figur 7 fremgår, at 31% af kandida-

terne fik ansættelse allerede inden afsluttet uddan-

nelse, og at knap 2/3 af kandidaterne var i beskæfti-

gelse inden 3 måneder efter dimission.

Til belysning af uddannelsernes relevans og anven-

delighed viser undersøgelsen, at 75% af kandidater-

ne fandt, at deres job faldt inden for uddannelsens

hovedområde.

26
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Figur 7: Periode fra dimission til første ansættelse
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Endelig viser undersøgelsen, at 58% af kandidaterne

fandt beskæftigelse i den private sektor, mens den

offentlig sektor aftog 42% af kandidaterne.

Vurdering af målopfyldelsen

På baggrund af de anførte resultater kan det konsta-

teres, at målene om produkter og ydelser på uddan-

nelsesområdet i det store og hele er nået i 2001. Det

har dog ikke været muligt at realisere målet om at

fastholde universitetets andel af KOT-optaget, men

der har dog - på trods af faldende ungdomsårgange

- været en mindre vækst i det samlede optag.

Antallet af kandidater er steget med 28% i forhold til

2000 og gennemførelsestiden for de ordinære kan-

didatforløb er faldet fra 5,6 år i 2000 til 5,5 år i 2001.

Som nævnt er der i 2001 gennemført en pilotunder-

søgelse om beskæftigelsesforholdene for universite-

tets kandidater. Undersøgelsen viser, at kandidater-

ne relativt hurtigt kommer i beskæftigelse, og at

hovedparten af kandidaterne i stor udstrækning

anvender de kvalifikationer, som de tilegner sig

gennem uddannelsen.
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Figur 8: Overensstemmelse mellem job og uddannelse
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Videre- og efteruddannelse
Mål

Inden for videre- og efteruddannelsesområdet er det

universitetets mål

■ at øge antallet af åbne uddannelser, herunder

master- og IT-Vest uddannelser

■ at etablere skræddersyede kurser, der imøde-

kommer erhvervslivets og den offentlige sektors

behov

■ at udbyde livslang uddannelse i form af årlige

arrangementer, hvor universitetets kandidater

mv. kan få opdateret deres viden

Resultater

Som det fremgår af tabel 7 har der siden 1999 været

en årlig vækst på mere end 10% i antallet af års-

elever ved universitetets åbne uddannelser.

Væksten har fortrinsvis fundet sted inden for

masteruddannelserne, mens antallet af årselever på

enkeltfag er faldet fra at udgøre 16% i 1997 til 6% i

2001. Stigningen i den gennemsnitlige deltagerbeta-

ling er en konsekvens af væksten i masteruddan-

nelserne, hvor deltagerbetalingen er forholdsvis høj.

Tabel 7: Åben uddannelse – årselever og deltagerbetaling.

Årets priser 1997 1998 1999 2000 2001

Hele uddannelser 518 468 533 600 660

Enkeltfag og tomme pladser 103 136 29 35 45

Korte kurser/Fagspecifikke kurser 1 5 1 1

Årselever i alt 622 609 563 635 706

Deltagerbetaling mio. kr. årets priser 6,529 8,638 9,498 12,526 15,353

Deltagerbetaling pr. årselev kr. 10,497 14,184 16,87 19,726 21,746

Deltagerbetalingens andel af

uddannelsesudgiften 35% 47% 48% 51% 52%
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For at bedre fleksibiliteten i uddannelsestilbuddet

samt gøre uddannelserne lettere tilgængelig for de

uddannelsessøgende er en stigende del af de åbne

uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning. I

2001 deltog 60% af årseleverne i uddannelser, der

udbydes som fjernundervisning.

Inden for rammerne af IT-Vest er der i 2001 igang-

sat en række initiativer for at styrke den IKT-

støttede fjernundervisning. Som ny åben uddannel-

se er der i 2001 oprettet et cand.mag.-supplerings-

forløb i musikterapi.

Der er oprettet en kompetenceenhed (ELITE) m.h.p.

efteruddannelse af ingeniører inden for elektronik

og IT. I 2001 har 60 ingeniører deltaget i kurser, der

er udbudt af ELITE i Aalborg.

Herudover har der i 2001 været udbudt en række

kurser inden for "Nouhauz-netværket", der er et

samarbejde mellem forskning og erhvervsliv på 

IT-området.

510 af universitetets kandidater har i 2001 deltaget 

i livslang uddannelse.

Tabel 8: Åben uddannelse – årselever fordelt på undervisningsform 2001

"IKT fjernundervisning "Fjernundervisning "Aften- "Tom-
med seminarer" med seminarer" undervisning" pladser" I alt

HUM 108 47 2 30 186

SAMF 0 110 229 5 344

TEK-NAT 117 50 0 10 176

AAU i alt 224 206 231 45 706
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Vurdering af målopfyldelsen

Udviklingen på videre- og efteruddannelsesområdet

viser stigende vækst både i deltagerantal og i bred-

de med hensyn til undervisningsudbud og tilrette-

læggelsesformer. Ikke mindst den udbredte anven-

delse af IKT-støttet fjernundervisning har gjort

denne del af universitetets uddannelsesudbud til-

gængeligt for en bredere kreds af personer, som

bl.a. i forbindelse med deres erhvervsmæssige

beskæftigelse har behov for en opdatering og

udbygning af de faglige kvalifikationer.
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Hovedtal for tilgang og anvendelse 
af økonomiske ressourcer
Af tabel 9 fremgår det, at de samlede indtægter er

stegt fra 979,9 mio. kr. i 2000 til 1.179,6 mio. kr. i

2001. Af denne stigning på knap 200 mio. kr. ved-

rører 60% bevillinger til husleje som følge af SEA-

ordningens implementering.

Figur 9 viser Aalborg Universitets udgifter fordelt på

hovedformål. Som det fremgår udgør udgifterne til

forskning og uddannelse de største poster i hoved-

formålsfordelingen, med henholdsvis 31 pct. til

uddannelse og 32 pct. til forskning svarende til to

tredjedele af de samlede udgifter.

Ressourceanvendelsen

Tabel 9: Aalborg Universitets samlede indtægter.

mio. kr., årets priser 1997 1998 1999 2000 2001

Ordinær uddannelse, taxameter 271,3 275,7 315,4 332,9 363,0

Åben uddannelse 18,8 21,2 21,6 26,5 31,2

Forskeruddannelse 32,3 36,9 37,9 41,2 42,5

Basisforskning 171,1 191,3 190,4 197,3 230,9

Øvrige formål 53,1 55,3 57,4 66,3 67,3

Kapitalformål 22,2 27,5 32,3 33,1 150,6

Grundbevilling 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1

Andre indtægter 82,6 63,2 104,6 81,2 86,2

Ordinær virksomhed i alt 652,4 672,1 760,7 779,6 972,8

Tilskudsfinansieret forskning 90,1 150,1 186,0 184,2 188,2

Andre tilsk. aktiviteter 11,0 14,6 19,5 12,0 10,8

Indtægtsdækket forskning 2,8 3,2 1,7 4,1 7,8

Ekstern virksomhed i alt 103,9 167,9 207,2 200,3 206,8

Ramme i alt 756,3 840,0 967,8 979,9 1.179,6
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I forhold til 2000 er den andel af de samlede udgif-

ter der anvendes til kapitalformål i 2001 mere end

fordoblet. Det skyldes indførelsen af SEA, der som

nævnt indebærer at universitetet skal betale husleje

for anvendelsen af lokaler i statslige bygninger.

Personaleressourcer
De personalemæssige ressourcer universitetet har

til rådighed til forskning og undervisning er ultimo

2001 1.572 månedslønnede ansatte, ekskl. ph.d.er. 

I årets løb har der været en vækst på 72 personer,

heraf er 40 kvinder. I antallet af professorer har der

været en vækst på 27 %, mens der har været et 

fald på 7% af lektorer. På TAP siden har der været 

et fald på 3% af AC’er.
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Figur 9: Udgifter fordelt på hovedformål
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Tabel 10: Personalebestand, samt til- og afgang fordelt på køn

Antal cpr.nr. 1998 1999 2000 2001
månedslønnede Primo Primo Primo Primo Tilgang Afgang Ultimo

Professorer 68 73 86 89 26 2 113

Mænd 87 24 2 109

Kvinder 2 2 4

Lektorer 344 351 370 395 44 71 368

Mænd 329 34 54 309

Kvinder 66 10 17 59

Adjunkter 83 113 133 135 66 58 143

Mænd 107 48 49 106

Kvinder 28 18 9 37

Øvrige VIP 131 110 110 122 87 72 137

Mænd 90 64 53 101

Kvinder 32 23 19 36

Adm. Chefer 19 19 22 22 3 4 21

Mænd 15 2 2 15

Kvinder 7 1 2 6

AC tap 74 87 105 119 35 38 116

Mænd 65 18 20 63

Kvinder 54 17 18 53

TAP 579 614 600 620 181 125 674

Mænd 167 51 31 187

Kvinder 453 130 96 487

Andet 16

I alt 1.314 1.367 1.426 1.500 442 370 1.572
Mænd 860 241 211 890

Kvinder 642 201 161 682
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De sidste år har universitetet haft et stort antal 

professorater under besættelse. I årets løb er der

ansat 26 nye professorer. Ultimo 2001 var der 

3 professorater under bedømmelse. 

Aalborg Universitet har en personalepolitisk mål-

sætning om at være en rummelig arbejdsplads, 

der udviser social ansvarlighed både i forhold til

syge medarbejdere og i forhold til personer der har

vanskeligt ved at opnå beskæftigelse på ordinære

vilkår. 

For at leve op til denne målsætning gennemføres 

i 2001 og 2002 projektet: "Det Rummelige

ArbejdsMarked; implementering på Aalborg

Universitet". Projektet er finansieret med 500.000 kr.

fra Aalborg Kommunes Sociale Koordinationsud-

valg og 320.000 kr. i egenfinansiering.

Tabel 11: Specifikation af professorater

Ordinært finansierede Eksternt finansierede I alt

Antal professorater 110 11 121

Heraf antal gæsteprofessorater 6 6 12

Fordeling på lønrammer

- LR 37 88 11 99

- LR 38 22 22

Antal ubesatte professorater

i LR 37 fordelt på:

- under opslag: 0 0 0

- under bedømmelse: 3 0 3

- bedømmelse afgivet 0 0 0
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Universitetets afdelinger og institutter informeres

generelt om mulighederne indenfor ordninger under

Det Rummelige ArbejdsMarked (DRAM) og specifikt

om henvendelser angående nyansættelse af enkelt-

personer fra Arbejdsformidlingen og kommuner. For

ansatte, der bliver syge eller oplever nedsat

erhvervsevne, overvejes mulighederne for ændret

jobindhold eller ansættelse på særlige vilkår, inden

en evt. beslutning om afskedigelse.

Antallet af medarbejdere ansat i ordninger under

Det Rummelige ArbejdsMarked er steget fra 23 

personer primo 2001 til 47 personer ultimo 2001. 

Især er antallet af medarbejdere med nedsat

erhvervsevne steget betydeligt fra 10 personer til 35. 

For det månedslønnede personale har der i 2001

været 6,6 sygedage pr. ansat. Dette er en stigning i

forhold til 2000, men dog lavere end niveauet for

perioden 1997 til 1999. 

Tabel 12: Ansatte i ordninger under Det Rummelige ArbejdsMarked pr.31/12

1997 1998 1999 2000 2001

Revalidering 7 12

Fleksjob 1 3 21

Skånejob 1

Jobtræning/puljejob 13 9 9 13 11

Servicejob 1

Særlige vilkår i øvrigt 1

Ialt 13 9 10 23 47

Tabel 13: Gennemsnitligt antal sygefraværsdage.

1997 1998 1999 2000 2001

Antal dage pr. medarbejder 7,1 7,0 6,7 6,0 6,6
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Bygninger
De bygningsmæssige ressourcer, universitetet 

råder over ultimo 2001, kan opgøres til 167.747 m2

netto. Nettoarealet er i forhold til 2000 udvidet med

3.597 m2.

Fordelingen af arealanvendelsen er baseret på 

universitetets arealdatabase, som indeholder en

kategorisering af de enkelte lokaler i overensstem-

melse med de arealdefinitioner, der er fastsat af

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger 

(S-FOU). Se tabel 14.

Tabel 14: Nettobygningsareal

m2 netto 1997 1998 1999 2000 2001

Forskningsarealer 51.000 52.300 54.634 56.492 57.827

- heraf Universitetsbibliotek 8.375 8.375 8.375 8.642 8.642

Undervisningsareal 28.800 29.700 32.171 32.070 33.102

Administrationsareal 7.700 7.900 7.900 8.880 9.051

Fællesareal 11.000 11.000 12.924 11.220 7.806

Brugsareal 98.500 100.900 107.629 108.662 107.786

Fordelingsareal 36.300 36.900 40.372 41.723 46.115

Sekundære arealer 14.200 13.000 13.730 13.765 13.846

Samlet nettoareal 149.000 150.800 161.731 164.150 167.747
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I forhold til sidste år er fællesarealet blevet mindre,

mens fordelingsarealet tilsvarende er blevet forøget.

Dette skyldes, at toiletter og garderober jf. kategori-

seringsregler er flyttet mellem disse kategorier.

Toiletter og garderober udgjorde i 2001 3.500 m2

netto.

Den nye arealkategorisering er også årsag til, at

brugsarealet er faldet i 2001 i forhold til 2000. 

Da brugsarealet er det samlede nettoareal minus

fordelingsareal og sekundære arealer, er der flyttet

arealer fra brugsarealet til fordelingsarealet. 

Brugsarealet udgjorde i 2001 107.786 netto m2 mod

108.662 netto m2 sidste år. Hvis der ses bort fra den

ændrede kategorisering er brugsarealet øget med

2.624 m2.

Til den indvendige vedligeholdelse er der i 2001

anvendt 9,692 mio. kr. Heraf vil 3,484 mio. kr. blive

refunderet af S-FOU i 2002. 

Udvalgte mål om effektivitet
Mål

For at bevare sin position som en attraktiv og effek-

tiv uddannelsesinstitution vil universitetet fastholde

høje gennemførelsesprocenter samt sikre den forsk-

ningsbaserede undervisning.

I udviklingskontrakten er der som mål fastlagt en

gennemførelsesprocent for ordinære uddannelse for

HUM på 65 – 70%, for SAMF på 70 – 75% og for

TEK-NAT på 70 – 80%. 

For at udvikle den forskningsbaserede undervisning

er det universitetets mål at sikre sammenhæng mel-

lem basisforskning og uddannelse. Tabel 15: Indvendig vedligeholdelse

mio. kr Udgifter

S-FOU 6,969

Øvrige lejemål 2,723

Indvendig vedligeholdelse 9,692

S-FOU, tilbagebetaling 3,484

heraf AAU's udgifter 6,208
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Resultater

Gennemførelsesprocenten beregnes som den andel

af en optagelsesårgang, der afgår fra universitetet

med afsluttet eksamen. Gennemførelsesprocenten

relaterer sig således til en given optagelsesårgang,

og vil afhænge af den pågældende årgangs studie-

adfærd. Som mål for gennemførelsesprocenten er

derfor anvendt et gennemsnit for optagelsesårgan-

gene 1991 – 1993, hvor de studerendes status ligger

rimeligt fast.

Studiestatus for de studerende i et optag er, at

enten har de bestået og er afgået med eksamen

(gennemført), eller de studerer stadig (studerende)

eller de har afbrudt studiet (afbrudt). 

Udregnet som gennemsnit for studiestartende på 1.

semester i perioden 1991 til 1993 vises i tabel 16

andelen af de optagne, som har gennemført, som

stadig studerer eller som har afbrudt studiet.

Gennemførelsesprocenten ligger for HUM på 52,9%,

for SAMF på 73,0% samt for TEK-NAT på 72,8%.

Gennemsnittet for Universitetet er 66,9%. På HUM er

9,1% endnu tilmeldt, så gennemførelsesprocenten

kan blive højere. 

Tabel 16: Gennemført, tilmeldt samt afbrudt – status for studiestartende 1991- 1993. 

Alle tal er angivet i %.

Gennemført Studerende Afbrudt

AAU 66,9 5,0 28,1

HUM 52,9 9,1 38,0

SAMF 73,0 5,2 21,8

TEK-NAT 72,8 1,0 26,2
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Udover gennemførelsesprocenten kan studieeffek-

tiviteten også måles ved STÅ-produktionen. STÅ-

produktionen på Aalborg Universitet er stigende,

hvilken den også er i sektoren. Dog er STÅ produ-

ceret på Aalborg Universitet steget mere end for

sektoren. I forhold til 1997-niveauet et er index for

Aalborg Universitet nu 124, hvor indexet for sekto-

ren er 111. 

For at universitetet kan realisere målsætningerne på

forskningsområdet, er det af afgørende betydning,

at basisforskningen har den fornødne volumen til at

fungere som vækstlag for universitetets samlede

faglige virksomhed, herunder ikke mindst at sikre

den forskningsbaserede undervisning. 

Vilkårene for den forskningsbaserede undervisning

kan illustreres ved en opgørelse over basisforsk-

ningsmidler pr. STÅ.
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Figur 10: Udviklingen af STÅ-produktion for sektoren og for Aalborg Universitet.
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Figur 11 viser, at der pr. STÅ produceret ved

Aalborg Universitet er væsentligt færre basisforsk-

ningsmidler til rådighed end gennemsnittet for sek-

toren. Det fremgår også, at basisforskningsmidler

pr. STÅ for Aalborg Universitet er steget i forhold til

2000. Dette skyldes, at væksten i basisbevillingen til

forskning har været stærkere end væksten i STÅ-

produktionen. 

Ligesom det er tilfældet med udviklingen i forsk-

ningsprocenten (se figur 4), viser forholdet mellem

basisforskningsmidler og STÅ-produktion en be-

tydelig ubalance mellem uddannelse og forskning,

hvilket indebærer vanskeligere vilkår for den forsk-

ningsbaserede undervisning.

Vurdering af målopfyldelsen

Målet for gennemførelsesprocenterne er delvist

opfyldt. For SAMF og TEK-NAT ligger gennemførel-

sesprocenten indenfor målområdet, mens HUM 

ligger noget under målet. 

Udviklingen i STÅ-produktionen vidner om høj 

studieeffektivitet. Man må dog være opmærksom

på, at en opretholdelse af effektivitetsniveauet for-

udsætter en balanceret udvikling i såvel uddannel-

ses- som forskningsbevillinger, således at den 

forskningsbaserede undervisning ikke svækkes.

Basisforskning pr. STÅ 
(Ordinære uddannelser)

AAU
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Figur 11. Basisforskningmidler pr. STÅ for sektoren og for Aalborg Universitet.
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IT-Indsatsen
IT-Indsatsen på Aalborg Universitet fokuserer på

anvendelsen af informations- og kommunikations-

teknologi i undervisning, forskning og administra-

tion. IT-Indsatsen synliggør og udnytter de erfarin-

ger, som findes i institutter og studier og kombine-

rer dem med inspiration, viden og erfaringer udefra.

Det er målsætningen, at integreringen af IT som

redskab skal finde sted i alle universitetets aktivite-

ter.

Med særlig fokus på de studerende er der etableret

et Studenternet, der har til formål at udvikle de stu-

derendes IT-kompetencer og muligheder for at søge

på internettet. 

I 2001 har der været følgende aktiviteter:

■ Etablering af Virtuelle Læringsformer og

Læringsmiljøer, som består af et konsortium af

fem virksomheder og to uddannelsesinstitutio-

ner. Projektet er støttet af Det Digitale

Nordjylland. I denne forbindelse er E-learning lab

Nordjylland oprettet. 

■ 10 modelprojekter med tilknytning til E-learning

lab Nordjylland.

■ 50 IT omstillings- og udviklingsprojekter dæk-

kende universitetet som helhed.

■ IT Kompetenceløft for undervisere – fjern- og

nærundervisning - i samarbejde med

Pædagogisk Udviklingscenter (PUC). 

■ Udredningsarbejde vedr. etablering af portal for

AAU som igangsættes 2002.

■ Internationalt samarbejde: ECIU og IAUP

■ Der er afholdt 3 seminarer samt workshops om

IT omstilling, fjernundervisning, evaluering, etc.

Interne udviklingsforhold
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Nedenstående aktiviteter gælder særligt

Studenternet:

■ IT Campus 2001

■ Løbende udvikling af projektet GruppeNet. 

IT-Indsatsen har med rækken af projekter og sam-

arbejde med ansatte og studerende, såvel internt

som eksternt, kunnet styrke integreringen af IT som

redskab i universitetets aktiviteter. Et resultat der er

i tråd med de overordnede visioner, herunder at de

teknologiske rammer udbygges og fornys.  

Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling foregår naturligt på en lang

række niveauer på Aalborg Universitet. Som en af

de første universitetspædagogiske enheder i

Danmark oprettedes Pædagogisk Udviklingscenter

(PUC) ved Aalborg Universitet i 1995. Det er en

overordnet målsætning at støtte kompetenceudvik-

lingen af lærerkvalificeringen indenfor universitets-

pædagogik og teknisk-administrativt personale.

Dette skal ses i sammenhæng med projekt-pædago-

gikken, som er den dominerende undervisnings- og

læringsform ved universitetet.
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Der har i 2001 været afholdt en række kurser med

dette formål:

■ Grundkursus i universitetspædagogik

■ Universitetspædagogik for adjunkter

■ Ph.d.-kursus: "Professional Communication"

■ Kursus i praktisk universitetspædagogik for del-

tidsansatte

■ Grundkursus i IKT og fjerundervisning

■ Introduktion til vejledning i projektarbejdet 

(kursus for vejledere på den teknisk-naturviden-

skabelige basisuddannelse)

De afholdte kurser og PUC’s strategi for de kom-

mende år er med til at sikre en høj grad af kompe-

tenceudvikling for de forskellige medarbejdergrup-

per. De kommende år vil indebære en udfordring i

forhold til nye uddannelsesmålgrupper. Her tænkes

især på nye masteruddannelser og kortere efter-

uddannelsesforløb.

For at understøtte de uddannelser på Aalborg

Universitet, der benytter sig af IKT-støttet fjern-

undervisning og for at skabe en tæt kobling til 

eksterne sparingspartnere, har universitetet i 2001

startet oprettelsen af ITF – Aalborg Universitets

Fjernundervisningscenter, der organiseres som en

selvstændig tværfakultær enhed.

ITF’s mission tænkes udført ved tre kernefunktioner,

der alle har både en teknisk og en pædagogisk

funktion:

■ ITF-maskinservice, der skal drive en service-

portal for fjernundervisning på højt internationalt

niveau.

■ ITF-brugerservice, der skal akkumulere, opfange

og sprede viden omkring det at undervise i et

"face2interface"-miljø.

■ IKT-eksperimentariet, der skal foretage eksperi-

menter inden for fjernundervisning til støtte for

valg, udvikling og forskning.
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Merit og fleksibilitet
Aalborg Universitet ønsker at styrke mulighederne

for fleksibilitet gennem indgåelse af samarbejds- 

og meritaftaler og at afskaffe barrierer i uddannel-

sessystemet. Som led i denne indsats har Aalborg

Universitet indgået nedenstående samarbejdsaftaler

med CVU’er i 2001:

■ Lokal afdeling af Danmarks Pædagogisk

Universitet i Nordjylland

■ CVU Midt-Vest

■ Erhvervsuddannelsescenter Midt

■ Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

■ Sundhedsfagligt Center for Videregående 

uddannelser i Aalborg

■ Vitus Bering, Center for Videregående

Uddannelse

■ Nordjysk Erhvervsakademi

Der er for 2002 igangsat et landsdækkende initiativ

for at afdække barrierer ved skift af universitet i 

forbindelse med overgang fra bachelor- til kandidat-

uddannelse.
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D r i f t s r e g n s k a b
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Aalborg Universitets aktiviteter er budgetteret på

finansloven under § 19.22.17. I driftsregnskabet er

aktiviteterne opdelt i ordinær/almindelig virksomhed,

der er opført på underkonto 10 og ekstern finansieret

virksomhed, der er opført på underkontiene 90, 95

og 97.

Den ordinære virksomhed finansieres af bevillinger

og indtægter til:

■ Uddannelse (herunder åben uddannelse og for-

skeruddannelse)

■ Forskning

■ Øvrige formål (bl.a. bibliotek, ejendomsskatter

m.v.)

■ Kapitaludgifter (bl.a. husleje, bygningsvedlige-

holdelse, renter)

■ Andre aktiviteter (herunder aktiviteter, der sam-

finansieres med andre institutioner m.v.)

■ Grundbevilling

Uddannelsesaktiviteterne finansieres hovedsageligt

ved taxameterindtægter. Ved åben uddannelse

opkræves endvidere deltagerbetaling. Til gennem-

førelsen af uddannelsesaktiviteterne, optages på

finansloven en budgetteret indtægt, som ved årets

udgang (ved TB) reguleres i overensstemmelse med

den faktisk gennemførte aktivitet.

Den øvrige del af den ordinære virksomhed 

finansieres ved bevillinger, hvis størrelse i princip-

pet fastlægges endeligt på finansloven forud for

finansårets start.

Den eksterne virksomhed består af indtægtsdækket

virksomhed (salg af varer og tjenesteydelser), til-

skudsfinansieret forskningsvirksomhed (aktiviteter

finansieret af tilskud, gaver o.lign. fra fx statslige og

private fonde, EU, Danmarks Grundforskningsfond

m.v.) samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter

(bl.a. tilskud fra EU til studenterudveksling). Den

eksterne virksomhed er u-delukkende indtægts-

finansieret.
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Summen af bevillinger og driftsindtægter udgør

den samlede indtægtsramme for universitetets

aktiviteter. Udviklingen i indtægterne fremgår af

tabel 18 på næste side. Fra 2000 til 2001 er ind-

tægtsrammen steget fra 979,9 mio. kr. til 1.179,6

mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 20%. I for-

hold til sidste år, hvor der var en vækst på 1%,

skyldes stigningen i 2001 primært implementerin-

gen af SEA-ordningen og en mindre stigning i den

eksterne virksomhed. I forhold til 2000 er taxame-

terindtægterne steget med 5%. 

Indtægterne er som nævnt steget med 20 % mens

udgifterne i forhold til 2000 er steget med 6 %, 

hvilket svarer til et årsresultat på 10,9 mio. kr.

Tabel 17: Driftsregnskab 2001

mio. kr. 2000 2001 2001 2002
ekskl. moms Regnskab Regnskab Bevilling Resultat Budget

Udgift 1.097,817 1.168,680 1.117,400 51,280 1.180,000

løn 571,650 671,894 700,000

øvrig 526,167 496,786 480,000 

Indtægt 979,941 1.179,625 1.117,400 62,225 1.180,000

nettoudgiftsbevilling 351,100 447,000 447,000 -  

driftsindtægter 628,841 732,625 670,400 62,225 

Årets resultat -117,876 10,945 0,000 10,945 0,000 
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Tabel 18: Samlede indtægter

mio. kr., årets priser 1997 1998 1999 2000 2001

Ordinær uddannelse, taxameter 271,3 275,7 315,4 332,9 363,0

Åben uddannelse 18,8 21,2 21,6 26,5 31,2

- heraf taxameter 12,3 12,6 11,7 14,0 15,8

- heraf deltagerbetaling 6,5 8,6 9,5 12,5 15,4

Forskeruddannelse 32,3 36,9 37,9 41,2 42,5

- heraf taxameter 13,3 15,9 16,0 16,7 16,3

- heraf stipendier 19,0 21,0 21,9 24,5 26,2

Basisforskning 171,1 191,3 190,4 197,3 230,9

Øvrige formål 53,1 55,3 57,4 66,3 67,3

Kapitalformål 22,2 27,5 32,3 33,1 150,6

Grundbevilling 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1

Andre formål 0,0 2,7 14,7 15,1 -12,6

Driftsindtægter 8,6 9,5 9,5 16,3 27,4

Statslig overførelsesindtægt *) 34,4 27,4 12,0 6,2 28,9

Intern overførelsesindtægt 39,6 23,6 68,4 43,6 42,6

Ordinær virksomhed i alt 652,4 672,1 760,6 779,7 972,8

Tilskudsfinansieret forskning 90,1 150,1 186,0 184,2 188,2

- Stats. fonds- og prog.midler 57,6 104,8 131,8 137,8 124,9

- EU & andre int. tilskudsg. 15,7 20,3 18,2 16,2 20,7

- Øvrige tilskudsgivere 16,8 25,1 36,0 30,1 42,6

- heraf private tilskudsgivere 25,6 34,9 30,7 41,0

Andre tilsk. aktiviteter 11,0 14,6 19,5 12,0 10,8

Indtægtsdækket forskning 2,8 3,2 1,7 4,1 7,8

Ekstern virksomhed i alt 103,9 167,9 207,2 200,3 206,8

Ramme i alt 756,3 840,0 967,8 979,9 1.179,6

mlet nettoareal 149.000 150.800 161.731 164.150 167.747* vedr. 2001, IT-vest 6.894 t.kr., flerårsaftale 8.500 t.kr., mobilitetstilskud 2.740 t.kr., udv.midler til udd. 1.900 t.kr., Ivu'C 1.200 t.kr.

kompetenceenhed 2.800 t.kr., statsstipendier 2.899 t.kr., deltagerbet. ÅU 212 t.kr., BD vedligehold 1.378 t.kr. mv.
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Tabel 19 viser Aalborg Universitets udgifter fordelt

på hovedformål. Som det fremgår, udgør udgifterne

til forskning og uddannelse de største poster i

hovedformålsfordelingen svarende til to tredjedele

af de samlede udgifter.

I forhold til 2000 udgør udgifterne til kapitalformål i

2001 den største ændring i fordelingen som følge af

SEA-ordningen (Statens Ejendomsadministration).

Prioriteringen af opgaverne på Aalborg Universitet,

vurderet udfra de overordnede målsætninger,

afspejler sig således i hovedformålsfordelingen.

Udgiftsforøgelsen til kapitalformål har betydet, at

udgifterne til uddannelse og forskning procentvis

har været lidt mindre end i 2000, hvilket er et udtryk

for forøgelse af de samlede udgifter og ikke om-

prioritering i forhold til universitetets kerneydelser. 

Tabel 19: Hovedformålsoversigt

mio. kr., årets priser Indtægter Udgifter Overskud

Uddannelse 394,2 357,3 36,9 

Forskning 481,3 376,1 105,2 

Andre faglige formål 54,7 52,2 2,5 

Fælles formål 49,8 145,3 -95,5 

Kapitalformål 150,6 189,3 -38,7 

Intern overførelsesudgift 49,0 48,5 0,5 

I alt 1.179,6 1.168,7 10,9 

Note: Udgifterne og indtægterne i hovedformålsoversigten og driftsregnskaberne på hovedformål er ikke direkte sammenlignelige og

kan ikke samlet set ses som udtryk for et "overskudsbegreb". Det skyldes, at bevillingerne inkluderer bidrag til fællesområdet, og at

universitetet frit kan disponere ved anvendelse af bevillingerne (basisforskningsmidler og uddannelsestaxametre) under et. 
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I tabel 20 vises årets overskud – opgjort som for-

skellen mellem nettoudgifts-bevillingen og de regn-

skabsmæssige nettoudgifter – og det akkumulerede

overskud, der søges videreført til anvendelse i 2002

og følgende år.

I tabel 21 følger resultatopgørelsen og akkumuleret

resultat fordelt på underkonti for perioden 1997-

2001.

Aalborg Universitets resultat for den ordinære 

virksomhed udgør 4,2 mio. kr. og der videreføres

11,8 mio. kr. jævnfør det akkumulerede resultat.

Aktivitetsudvidelsen i 2000 har i 2001 betydet, at

afløbet af nyansættelse af videnskabeligt personale

har medført en stigning i lønudgifterne. Samlet vil

udgifterne til disse stillinger først være endeligt slået

igennem i 2002. Tilsvarende gælder afledte stillinger

på det teknisk-administrative område.

Tabel 20: Bevillingsafregning

Resultatopgørelse mio. kr. 2001

Bevilling 447,000

Regnskab 436,055

Årets overskud før dispositioner 10,945

Akkumuleret resultat

Akkumuleret overskud ultimo 2000 30,734

Korrektioner

Akkumuleret overskud primo 2000 30,734

Årets overskud 10,945

Akkumuleret overskud til videreførsel 41,679
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Tabel 21: Resultatopgørelse og akkumuleret resultat

UK 10 - ordinær virksomhed 1997 1998 1999 2000 2001

Indtægter 652,4 672,1 760,6 779,6 972,8

Udgifter 644,5 630,4 720,5 898,8 968,2

Resultat 7,9 41,7 40,2 -119,2 4,6

Akkumuleret resultat 44,4 86,2 126,3 7,2 11,8

UK 90 - Indtægtsdækket virksomhed

Indtægter 2,8 3,2 1,7 4,1 7,8

Udgifter 1,5 2,6 2,3 4,3 6,0

Resultat 1,3 0,6 -0,6 -0,3 1,8

Akkumuleret resultat 9,7 10,1 9,5 9,3 11,1

UK 95 - Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Indtægter 90,1 150,1 186,0 184,2 188,2

Udgifter 92,5 149,3 207,8 183,2 184,1

Resultat -2,4 0,8 -21,8 1,0 4,1

Akkumuleret resultat 34,8 35,6 13,7 14,8 18,9

UK 97 - Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Indtægter 11,0 14,6 19,5 12,0 10,8

Udgifter 8,7 14,2 22,1 11,6 10,4

Resultat 2,3 0,4 -2,6 0,5 0,4

Akkumuleret resultat 1,2 1,6 -1,0 -0,5 -0,1

I alt

Indtægter 756,3 840,0 967,8 979,9 1.179,6

Udgifter 747,1 796,5 952,7 1.097,8 1.168,7

Resultat 9,2 43,5 15,1 -117,9 10,9

Akkumuleret resultat 90,1 133,6 148,6 30,7 41,6
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Omvendt har udviklingen i 2001 for den øvrige drift

været præget af mindre aktivitet, da aktivitetsud-

videlsen i 2000 betød, at de bevillingsbærende

enheder kunne gennemføre en lang række af deres

dispositionsplaner i form af kvalitetsforbedringer på

uddannelses- og forskningsområdet, samtidig med

at fællesområdets investeringer nedbragte fremti-

dige driftsudgifter (se Aalborg Universitets

Virksomhedsregnskab 2000 for en nærmere gen-

nemgang).  

Det er Aalborg Universitets politik at tilpasse sin

opsparing til de krav, som stigningen i aktivitetsni-

veauet sætter samt at efterstræbe en fornuftig

balance mellem udgifter og indtægter.

Overskuddet på tilskudsfinansieret forskningsvirk-

somhed vedrører projekternes salg af ydelser. Af det

akkumulerede resultat på 18,9 mio. kr. vedrører

godt 11 mio. kr. feriepenge til ansatte på eksternt

finansierede projekter. Beløbet er indgået i tidligere

års bevillinger fra forskningsrådene men kommer

først til udbetaling i takt med at projekterne afsluttes.

Merforbruget på andre tilskudsfinansierede 

aktiviteter skyldes en tidsmæssig forskydning 

mellem udgifter og indtægter. Underskuddet 

(0,1 mio. kr.) vil blive udlignet i 2002.

Indtægtsføringen af tilskud på underkonto 95 (til-

skudsfinansieret forskningsvirksomhed) og under-

konto 97 (andre tilskudsfinansierede aktiviteter)

sker i henhold til retserhvervelsesprincippet, dvs. i

takt med at der afholdes udgifter på de pågældende

projekter. Indbetalte tilskud placeres indtil da på en

beholdningskonto, som ikke indgår i opgørelsen af

indtægterne i driftsregnskabet. Omfanget af disse

beholdninger fremgår af tabel 22. 

Tabel 22: Beholdninger af forudbetalte tilskud

mio. kr. 1998 1999 2000 2001

"Tilskudsfinansieret forskning

og andre tilskudsfinansieret aktiviteter"

Statslige fonds- og programmidler 79,3 94,9 106,9 116,4 

Øvrige tilskudsgivere, herunder EU 22,9 27,0 46,9 56,2

Ialt 102,2 121,9 153,8 172,7

Note:UK 95 og 97 er slået sammen, da opgørelsen af uforbrugte midler knytter sig til projektnumre og ikke underkonti.
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P å t e g n i n g
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Aalborg Universitets virksomhedsregnskab for 2001

er fremlagt i henhold til Akt 82 af 4/12 1996.

Fremlæggelsen sker for så vidt angår det ordinære

årsregnskab med henvisning til Finansministeriets

gældende bekendtgørelse.

For øvrige oplysninger erklæres, at disse er dæk-

kende, og at dokumentationen er til stede.

Aalborg, 8. april 2002

Sven Caspersen

Rektor

Peter Plenge

Universitetsdirektør

Påtegning
Virksomhedsregnskabet for 2001 påtegnes 

af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og

Udviklingsker i overensstemmelse med oven-

nævnte fremlæggelse

København, 8. april 2002 

Rudolf Straarup

Kommitteret

Påtegning og fremlæggelse
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Nøgletal om aktiviteter, ressourcer og resultater
Som en kort beskrivelsen af universitetets aktiviteter vises nedenfor udvalgte nøgletal om aktiviteter, ressourcer

og resultater.

Bilag 1

Aktiviteter

1997 1998 1999 2000 2001

Ordinær uddannelse

- optag (KOT) pr. 1.10. 1.737 1.922 1.979 1.981 1.916

- bestand 8.197 9.213 9.453 10.477 10.834

- STÅ-produktion 5.455 5.548 6.130 6.517 6.859

Adgangskursus

- STÅ-produktion 133 148 163 155 174

Åben uddannelse

- årselever 622 609 563 635 706

Internationalisering

- udgående studerende 378 332 304 400 347

- indgående studerende 136 135 179 226 201

Forskerudd.årsværk 231 226 245 260 280
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Ressourcer

1997 1998 1999 2000 2001

Taxameterbevillinger

- ordinær uddannelse 263,5 263,9 304,4 321,3 353,3

- adgangskursus 6,4 5,9 5,9 8,5 9,7

- åben uddannelse 12,3 12,6 11,7 14,0 15,8

Basisbevilling til forskning 172,2 190,3 193,4 198,0 230,9

Tilskuds. forskningsvirksomhed 90,1 150,1 186,0 184,2 188,2

Personaleforbrug, årsværk

- ordinært finansierede 1.363,2 1.382,0 1.423,7 1.509,9 1.565,5

heraf VIP-årsværk 659,2 658,4 680,2 729,8 757,7

- eksternt finansierede 224,7 262,1 289,8 297,9 297,0

heraf VIP-årsværk 166,9 196,2 225,0 233,5 232,3

Bygningsarealer, m2 netto 149.000 150.800 161.731 164.150 167.747

Anm.: Bevillinger og indtægter er opgjort i årets priser.

Resultater

1997 1998 1999 2000 2001

Antal færdiguddannede 1.040 1.001 1.106 967 1.238

Antal ph.d.-grader 49 61 70 64 66

Regnskab

- indtægter 756,3 840,0 967,8 979,9 1.179,6

- udgifter 747,1 796,5 952,7 1.097,8 1.168,7

- årets resultat 9,2 43,4 15,1 -117,9 10,9

- akkumuleret resultat 90,1 133,5 148,6 30,7 41,7

Anm.: Indtægter og udgifter er opgjort i årets priser.
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Afrapportering på målene i udviklingskontrakten
Nedenstående oversigt indeholder en afrapportering på de mål, der er fastlagt i den mellem Forsknings-

ministeriet/Undervisningsministeriet og Aalborg Universitet indgåede udviklingskontrakt for perioden 

2000 – 2003 samt i det tillæg til udviklingskontrakten, som udbygger udviklingsmålene inden for en række

indsatsområder, jf. Finanslovsaftalen for 2001 om styrkelse af forskning og uddannelse.

I kolonnen "udviklingsmål" vises samtlige mål i udviklingskontrakten. Kolonnen "konkrete initiativer" viser de

strategier/handlinger, der skal føre til realisering af målene, mens kolonnen "resultater/status" angiver de

opnåede resultater hhv. status for de planlagte initiativer.

Af overskuelighedsgrunde er afrapporteringen udformet kort og skematisk. Opfølgningen på de væsentligste

udviklingsmål og sammenhæng mellem mål, ressourcer og resultater præsenteres overordnet i beretningen 

og mere detaljeret i resultatanalysen.

Bilag 2

Udviklingsmål

Forskning

■ Fastholde og udvikle sam-

spillet mellem grundforsk-

ning, undervisning og

anvendt forskning.

■ Koncentration af forsknings-

midler. 

■ Konsolidering, fornyelse og

videreudvikling.

Konkrete initiativer

■ Forøgelse af midlerne til

basisforskning.

■ Forøgelse af den eksterne

finansiering af forskningen.

■ Styrkelse af udvalgte forsk-

ningsmiljøer.

Resultater/status

■ Bevillingen til basisforskning

er i f.t. 2000 steget med 32,9

mio. kr. til 230,9 mio. kr.

■ Tilskudsfinansieret forskning

er i f.t. 2000 steget med 

4,0 mio. kr. til 188,2 mio. kr.

■ Basisforskningsmidler pr.

STÅ er steget fra 31.400 kr.

i 2000 til 33.800 kr. i 2001. 
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Udviklingsmål

■ Nye indsatsområder.

Konkrete initiativer

■ Oprettelse af nye forsk-

ningsområder inden 

for Jordbrugsteknik,

Effektelektronik,

Materialeteknologi,

Transport, Læring, IKT 

og Interkulturelle forhold.

Resultater/status

Oprettet i 2000:

■ I samarbejde med RISØ er

der oprettet forsknings-

center i effektelektronik.

■ Center for Jordbrugs-

teknologi.

■ Center for Materiale-

teknologi.

■ Påbegyndt etablering af

Center for Elektriske

Energisystemer.

■ Akademi for Migrations-

forskning.

■ Etablering af Center for

Organisatorisk Læring

Oprettet i 2001:

■ Nyt tværfakultært institut i

Historie og Internationale

Studier.

■ Nyt institut for Arkitektur 

og Design.

■ Nyt institut for

Samfundsudvikling og

Planlægning.

■ Center for Wind Energy

Structures (WEST).

■ Digital forvaltning

Under forberedelse:

■ Etablering af transport-

forskningssamarbejde med 

6 andre universiteter under

forberedelse
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Udviklingsmål

■ Gennemføre evaluering af

forskningsaktiviteterne.

Konkrete initiativer

■ Udvikling af en helheds-

orienteret forskningse-

valuering.

Resultater/status

■ Igangsættes senere i 

kontraktperioden.

Forskeruddannelse

■ Uddannelse af forskere til

dækning af behovet såvel i

universitetssektoren som i

den private og offentlige

sektor.

■ Gennemføre analyse- og

udviklingsarbejde, som skal

forberede etableringen af

nye forskerskoler.

■ Omdannelse af 1-2 forsker-

uddannelsesprogrammer til

internationale programmer.

■ Etablering af "The

International Doctoral

School in Biomedical

Science and Engineering".

■ Etablering af international

forskerskole i Human

Centred Informatics

(Humanistisk Datalogi) –

opstart forår 2002.

■ Der arbejdes på  at oprette

følgende forskerskoler: 

-Mobile Computing, 

Communication and 

Content 

- Velfærdspolitik, margina-

lisering og medborgerskab

-Kvinde- og kønsforskning

-DRUID (base på HHK)

Ordinær uddannelse

■ Fastholde og evt. øge ande-

len af sektorens samlede

optag.

■ Udvikle viften af kandidat-

uddannelser.

■ Andelen af universitets-

sektorens samlede optag er

faldet fra 10,7% i 2000 til

10,5% i 2001

■ Nye uddannelser i

-Geografi

- International erhvervs-

kommunikation
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Udviklingsmål

■ Sikre den forskningsbase-

rede undervisning.

Konkrete initiativer

■ Anvende universitetets

forskning i læring til at

udvikle studieformerne.

■ Styrke lærerkvalifikationer

og studiekvalitet.

■ Udbud af kurser i univer-

sitetsdidaktik generelt og

med særlig indsats indenfor

inddragelse af IKT samt 

for deltidsundervisere, 

ph.d.-studerende og ph.d.-

vejledere.

Resultater/status

■ Grundkursus i universitets-

pædagogik (16 deltagere).

■ Universitetspædagogik for

adjunkter (26 deltagere).

■ Kursus i Professional

Communication 

(16 deltagere).

■ Kursus i praktisk univer-

sitetspædagogik 

(13 deltagere)

■ Grundkursus i IKT og fjern-

undervisning (8 deltagere)

■ Introduktion til vejledning 

i projektarbejdet 

(20 deltagere)

■ Sikre relevans i uddannel-

serne.

■ Uddannelsesevaluering.

■ Gennemføre aftager- og

dimittendundersøgelser.

■ Videreudvikle systematik ift.

eksterne og interne evalue-

ringer.

■ Etablering af tættere sam-

arbejde med censorkorps.

■ Pilotprojektet gennemført 

for kandidatafgang 98.

■ Der er i 2001 afsluttet 3

uddannelsesevalueringer:

- Socialrådgiveruddan-

nelsen

-Den samfundsfaglige 

basisuddannelse

-Den teknisk-natur-

videnskabelige basis-

uddannelse

.
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Udviklingsmål

■ Uddannelsernes kernefag-

lighed skal fremtræde klart.

■ Sikre sammenhæng mellem

forskning og uddannelse.

Konkrete initiativer

■ Der igangsættes pilot-

projekter til beskrivelse af

uddannelsernes kerne-

faglighed.

■ Der etableres et kvalitets-

sikringssystem for ordinære

uddannelser (Tek-Nat).

■ Center for Naturvidenskab-

didaktik søges videreført, og

der oprettes et center for

Problembased Learning.

Resultater/status

■ Pilotprojekt med Teknisk

Uddannelsesråd vedrørende

kernefaglighed i ingeniør-

uddannelserne

■ Implementeret i revisor-

kanidatuddannelsen

■ Udvikling af kvalitets-

håndbog sammen med 

studienævnene.

■ Centret videreføres mhp. at

formidle resultater samt

igangsætte nye projekter.

Efter- og videreuddannelse

■ Udvikle studieformerne ift.

nye målgrupper, arbejds-

markedets behov og den

faglige udvikling

■ Øge antallet af åbne 

uddannelser, herunder

masteruddannelser og 

IT-V.

■ Livslang uddannelse i form

af årlige arrangementer.

■ Imødekomme behov for

skræddersyede kurser til

erhvervsliv og offentlig 

sektor.

■ 706 årselever mod 635 i ’00.

■ Nyt cand.mag.-supplerings-

forløb i musikterapi.

■ Livslang udd. på TEK-NAT

(460 deltagere i Aalborg og

50 deltagere i Esbjerg).

■ ELITE: I alt 60 ingeniører har

deltaget i Elektronik- og IT-

efteruddannelseskurser.

■ Oprettelse af "Nouhauz", der

tilbyder efter- og videreudd.

indenfor IT. Herudover

udvikles der et tæt samar-

bejde mellem forskning og

industri indenfor IT i

Nordjylland.

■ Optag af 24 ledige ingen-

iører på efteruddannelse til

IT/elek-tronikingeniør.
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Udviklingsmål

Internationale aktiviteter 

■ Styrkelse af den internatio-

nale dimension i uddannel-

serne.

■ Videreudbygning af det

internationale samarbejde

med andre universiteter.

■ Integration af udenlandske

ansatte og studerende

Konkrete initiativer

■ Alle skal have mulighed for

1 semester i udlandet.

■ At der udvikles flere 

engelske kandidatuddannel-

ser i samarbejde med uden-

landske universiteter.

■ CRE-evaluering.

■ Formidling af bolig til gæste-

studerende.

Resultater/status

■ 347 studerende på ophold i

udlandet (et fald på 53 i f.t.

2000).

■ 201 gæstestuderende fra

udlandet (et fald på 25 i f.t.

2000)

■ 26 uddannelser på engelsk

■ Engelsksproget suppl.fag i

International and

Intercultural Communication

■ Engelsksproget suppl.fag i

Comparative Philosophy

■ Semester Program - "The

Danish Welfare State In a

Comparative Perspective" 

- udbudt af adm/samf.

■ Selvevalueringsdelen gen-

nemført i 2000. Den ekster-

ne evaluering er gennemført

i 2001. Der er nedsat en

arbejdsgruppe, som arbejder

med opfølgning på evalue-

ringerne.

■ Formidling af bolig til 394

gæstestuderende (incl. 

danske gæstestuderende)

i 2001 mod 336 i 2000.
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Udviklingsmål

Internationale aktiviteter 

Konkrete initiativer

■ Videreudbygge samarbejdet i

ECIU om etablering af

uddannelse og forskning.

■ Videreudvikle et bredt sam-

arbejde internationalt.

■ ECTS (European Credit

Transfer System) og

Diploma Supplement 

gennemføres for alle

uddannelser.

■ Der udvikles et program for

danskundervisning samt en

introduktion til universitet

og studieform for ansatte og

studerende

Resultater/status

■ Indgået i Unite-konsortiet 

i 2000.

■ Indgået samarbejdsaftale

med AGDER Ingeniør-

højskole, Norge

■ Alle uddannelser opgøres i

ECTS.

■ Diploma Supplement 

forventes gennemført for

alle uddannelser 1.9.2002.

■ Tildelt 76 stats- og virksom-

hedsstipendier til udenland-

ske studerende i perioden

1.2.00 – 31.12.01.

■ The AAU Language School

etableret.
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Udviklingsmål

Merit og fleksibilitet

■ Medvirke til at afskaffe 

barrierer i uddannelses-

systemet.

■ Styrke mulighederne for

fleksibilitet gennem ind-

gåelse af samarbejds- og 

meritaftaler

Konkrete initiativer

■ Aftaler om samarbejde om

overgang til universitet og

efteruddannelse af lærere.

■ Aftaler om smidige over-

gangsmuligheder fra KVU 

og MVU.

■ Etablering af  brobygnings-

semestre.

■ Drøfte lettere studieskift

mellem universiteterne.

Resultater/status

■ Området er prioriteret som

indsatsområde i tillægget til

udviklingskontrakten for

2001. 

■ CVU-aftaler med følgende:

-DPU i Nordjylland.

-CVU midt/vest.

-Erhversudd.center midt.

-Handels- og Ingeniør- 

højskolen i Herning.

-Sundhedsfagligt Center 

for Videregående udd. i 

Aalborg.

-Vitus Bering, Center for 

Videregående udd.

-Nordjysk Erhvervsakademi
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Udviklingsmål

■ Fagligt samarbejde med

andre institutioner.

Konkrete initiativer

■ Samarbejde med

Musikkonservatoriet, bl.a.

om fælles bygning.

■ Samarbejde med institutio-

ner i Ringkøbing, Ribe og

Viborg Amter.

Resultater/status

■ Aftale om opførelse af

Musikkens hus i Aalborg.

Bevilling optaget på FL01 

til anvendelse i 2004.

IT-Vest

■ Forøgelse af udbuddet af

uddannelser i IT-Vest.

■ Udbyde eller bidrage til nye

masteruddannelser i IT-Vest.

■ Udbyde alle master-

uddannelser i IT-Vest som

fjernundervisning.

■ Udbyde nye kandidat-

uddannelser i IT-Vest.

■ Kandidatudd. i multimedier.

■ Kandidatudd. i IT og Læring. 

■ Masterudd., Industriel IT.

■ Masterudd., IKT og Læring.

■ Masterudd., IT, Sprog og

Læring.

■ Masterudd. i Informatik og

Netværksøkonomi.

■ Masterudd. i Software-

konstruktion.

■ Alle masterudd. udbydes

som fjernundervisning.
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Udviklingsmål

Samarbejde med

omverdenen

■ Formidling af viden til

erhvervsliv, organisationer

og institutioner.

Konkrete initiativer

■ Oprette og udbygge net-

værk.

■ Oprette Netværkscenteret

som en permanent aktivitet.

■ Udvikle et elektronisk viden-

formidlingssystem.

Resultater/status

■ 40 netværk (3 nye i f.t.

2000).

■ 3.084 deltagere.

■ 30.054 udsendte nyheds-

breve.

■ Videnbase Nordjylland

(VBN): 1. udgave af videns-

portal rettet mod det nord-

jyske erhvervsliv er færdig.
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Udviklingsmål

■ Nyttiggørelse af forsknings-

resultater.

■ Medvirke i det nordjyske

pilotprojekt for Det Digitale

Danmark (Nordjylland som

IT-Fyrtårn).

■ Etablering af kontaktråd.

Konkrete initiativer

■ Oprettelse af patent-

sekretariat.

■ Midler fra AAU’s jubilæums-

fond afsat til finansiering af

AAU’s deltagelse i projekter.

■ Oprettelse af kontaktråd

med repræsentanter for

større erhvervsvirksom-

heder, amter, kommuner 

og organisationer.

Resultater/status

■ Iværksættes senere i 

kontraktperioden.

■ 22 anmeldelser om 

opfindelser.

■ 19 patentansøgninger.

■ 14 projekter med AAU 

deltagelse.

■ Nordjysk Universitetsfond

har bevilget 1) 1,5 mio.kr. til

ViLL-projekt og 2) 1,1

mio.kr. til projektet "IKT og

lokalt demokrati".

■ Arbejdsgruppe m.h.p. 

følgeforskning.

■ Kontaktråd etableret i 2000.
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Udviklingsmål

Personalepolitik

■ Gennemføre revision af 

personalepolitikken.

■ Gennemføre analyser af

fleksibel løndannelse.

■ Arbejde for at afhjælpe 

kønsmæssige skævheder i

personalesammensætnin-

gen.

Konkrete initiativer

■ Udarbejde forslag til revision

af personalepolitikken.

■ Udvikle værktøjer/procedu-

rer til analyse af lønudviklin-

gen.

■ Udarbejde planer for opret-

ning af skævheder i perso-

nalegrupper.

■ Tiltrække kvinder til Tek-Nat

VIP-stillinger.

Resultater/status

■ Godkendt i 2001.

■ Igangsættes senere i kon-

traktperioden.

■ Igangsættes senere i kon-

traktperioden.

■ Et ønske om opslag af 

professorater forbeholdt

kvinder har ikke kunnet

godkendes af ministeriet.

Kompetenceudvikling

■ Etablere lederudviklings-

program.

■ Gennemføre kompetence-

udvikling af TAP’er.

■ Etablering af internt 

uddannelsesprogram for

valgte ledere.

■ Oprettelse af intern 

forvaltningsuddannelse. 

■ Projekt til etablering af

lederuddannelse iværksat.

■ Introduktionskursus for 

nyvalgte ledere afholdes

2002.

Igangsættes senere i

kontraktperioden.
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Udviklingsmål

De studerendes forhold

■ Stille faciliteter på det 

sociale, kulturelle og sports-

lige område til rådighed for

de studerende. 

Konkrete initiativer

■ Sikre alle studerende

adgang til en bolig.

■ Tilvejebringe rammer for

kulturelle og musikalske

aktiviteter.

■ Sørge for sportsfaciliteter.

Resultater/status

■ Tag-over-hovedet garanti 

fra Aalborg kommune.

■ Støtte til Studenterhuset.

■ Aftale med Aalborg kom-

mune om brug af idræts-

hallen "Gigantium".

Studenternet

■ Udvikling af de studerendes

IT-kompetencer og mulig-

heder for at søge på inter-

nettet.

■ I samarbejde med CTU 

og Lunds Universitet at

medvirke til etablering af

netportal (Studenternet).

■ Projekt ITCampus omfatten-

de udvikling af webportal

gennemført. Projektet er i

2001 udvidet til også at

omfatte et selvbetjenings-

system for studerende.
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Udviklingsmål

IT Indsatsen

■ Integrering af IT som 

redskab i alle universitetets

aktiviteter

Konkrete initiativer

■ Iværksætte og støtte IT-

omstillingsprojekter.

■ Identificere barrierer for

optimal IT-udnyttelse.

■ Udvikle systemer til fjern-

undervisning.

■ Finde midler til udstyr, 

infrastruktur og organisato-

riske ændringer.

Resultater/status

■ Til formålet er afsat 2,8 mio.

kr. i 2001.

■ 60 projekter.

■ 3 seminarer samt works-

hops.

■ Etablering af Virtuelle

Læringsformer og

Læringsmiljøer. Herunder

oprettet E-learning lab

Nordjylland (projektbudget

15 mio. kr.)

■ IT-kompetenceløft for under-

visere bl.a. med henblik på

fjernundervisning.
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Udviklingsmål

Aalborg 

Universitetsbibliotek

■ Sikring af brugervenlig 

adgang til relevant informa-

tion og dokumentation.

Konkrete initiativer

■ Web-adgang til Danmarks

Elektroniske

Forskningsbibliotek.

■ Integration af biblioteket i

læringsprocessen.

■ Oprette center for lærings-

ressourcer (LRC).

■ Oprette internetadgang til

forskningspublikationer.

Resultater/status

■ AUB har lanceret 5. udgave

af sin website. Udarbejdelse

af korte multimedieklip i

form af hjælpetutorials. Der

er etableret en energifag-

portal.

■ Videreudvikling af MILE-

projektet i form af projektet

Streaming Webbased

Information Modules

(SWIM).

■ Lærings Ressource Centret

(LRC) har øget deres vejled-

ninger fra 60 i 2000 til 143 i

2001.
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Udviklingsmål Konkrete initiativer Resultater/status

■ En web-baseret portal til

forskningspublikationer som

færdigudvikles i 2002.

■ Generelt er det samlede

udlån øget med 14 pct. I f.t.

2000. Det dækker over en

vækst på 113 pct. i down-

loads og en stagnation i 

traditionel udlån.

Bygninger

■ Sikring af de bygningsmæs-

sige rammer for udviklingen

i universitetets aktiviteter.

■ Ombygning af Langagervej 

4 og 6.

■ Nybyggeri til det teknisk-

naturvidenskabelige 

område.

■ 1. version af udbygningsplan

for Sdr. Tranders området er

udarbejdet.

■ Udarbejdet principper for

arealfordeling.
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Udviklingsmål

Aalborg 

Universitetsadministration

■ Understøtte de faglige 

aktiviteter med en velfunge-

rende og effektiv administra-

tion og infrastruktur.

Konkrete initiativer

■ Udvikling af ledelsesstøtte-

værktøjer.

■ Forenklede og brugerorien-

terede administrative IKT-

løsninger.

Resultater/status

■ Der er implementeret et

DataWareHouse, der er

under løbende udvikling.

■ Etableret webgrænseflader

for interne regler, vejlednin-

ger mv.
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