
Årsrapport2002

AAU

41965_AAU_Profil_omslag  14/04/03  14:46  Side 3



A k t i v i t e t e r
1998 1999 2000 2001 2002

Ordinær uddannelse
- optag (KOT) pr. 1.10. 1.922 1.979 1.981 1.916 1.893
- bestand 9.213 9.453 10.477 10.834 10.796
- STÅ-produktion 5.548 6.130 6.517 6.859 7.135
Adgangskursus
- STÅ-produktion 148 163 155 174 183
Åben uddannelse
- årselever 609 563 635 706 695
Internationalisering
- udgående studerende 332 304 400 347 387
- indgående studerende 135 179 226 201 204
Forskerudd.årsværk 226 245 260 280 320

R e s s o u r c e r
1998 1999 2000 2001 2002

Taxameterbevillinger
- ordinær uddannelse 263,9 304,4 321,3 353,3 371,6
- adgangskursus 5,9 5,9 8,5 9,7 10,3
- åben uddannelse 12,6 11,7 14,0 15,8 15,4
Basisbevilling til forskning 190,3 193,4 198,0 230,9 222,0
Tilskuds. forskningsvirksomhed 150,1 186,0 184,2 188,2 206,4
Personaleforbrug, årsværk
- ordinært finansierede 1.382,0 1.423,7 1.509,9 1.565,5 1.661,9

heraf VIP-årsværk 658,4 680,2 729,8 757,7 905,1
- eksternt finansierede 262,1 289,8 297,9 297,0 294,0

heraf VIP-årsværk 196,2 225,0 233,5 232,3 235,3
Bygningsarealer, m2  netto 150.800 161.731 164.150 167.747 162.325

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

R e s u l t a t e r
1998 1999 2000 2001 2002

Antal kandidater 732 670 728 894 1.033
Antal bachelorer 588 763 805 955 924
Antal ph.d.-grader 61 70 64 66 86
Forskningspublikationer 1.952 1.926 2.159 2.015 2.386
Regnskab
- indtægter 840,0 967,8 979,9 1.179,6 1.277,3
- udgifter 796,5 952,7 1.097,8 1.168,7 1.241,7
- årets resultat 43,4 15,1 -117,9 10,9 35,7
- akkumuleret resultat 133,5 148,6 30,7 41,7 77,4

Anm.: Indtægter og udgifter er opgjort i årets priser.
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Beretning

Profil

Aalborg Universitet har til formål at drive forsk-
ning og udbyde videregående forskningsbasere-
de uddannelser. Universitetet skal værne om
forskningsfriheden og stille resultatet af aktivite-
terne til rådighed for omverdenen med henblik
på at bidrage til samfundets vidensopbygning.

Kombinationen af grundvidenskab og anvendel-
sesorienteret videnskab giver forskningen en
dynamik og faglig fleksibilitet, som er et særken-
de for universitetet. Et andet særtræk er univer-
sitetets avancerede pædagogiske model, som er
baseret på den problemorienterede og projekt-
organiserede studieform. 

Universitetet udbyder uddannelser på bachelor-,
kandidat- og masterniveau samt udfører forsk-
ning og forskeruddannelse inden for hovedområ-
derne

• humaniora
• samfundsvidenskab
• teknik/ingeniørvidenskab
• naturvidenskab

Universitetet har campus såvel i Aalborg som i
Esbjerg.

Opgaver og mål

De strategiske mål er nærmere beskrevet i uni-
versitetets udviklingskontrakt, der dækker perio-
den 2000-2003. I denne er fastlagt følgende
overordnede retningslinier for universitetets virk-
somhed. Universitetet vil

■ arbejde for, at der er en tæt forbindelse og
balance mellem grundforskning, undervisning
og anvendt forskning

■ udbyde pædagogisk avancerede uddannelser
inden for en bred vifte af fagområder tilpasset
arbejdsmarkedets behov og til en bred mål-
gruppe af studerende. Herunder vil der ske en
fortsat udvikling af de forskellige aspekter af
livslang uddannelse

■ fremme samarbejdet om forskning og under-
visning på tværs af faglige, institutionelle og
geografiske grænser

■ tilpasse og udvikle uddannelser og forskning i
et levende og dynamisk samspil med det
omgivende samfund, og herunder sikre
erhvervsliv, organisationer og institutioner
hurtig og effektiv adgang til ny viden og tek-
nologi

Nøgleoplysninger:

Hovedkonto  19.22.17 2001 2002

Samlede indtægter (mio. kr.) 1.180 1.277
Antal studerende 13.193 13.004
Antal kandidater 894 1.033
Antal personaleårsværk 1.863 1.956
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Det økonomiske resultat

Året 2002 har været præget af stærkt skiftende
signaler om de økonomiske rammevilkår. Året
startede med udgifts- og ansættelsesstop, heref-
ter kom den nye regerings finanslov, der indebar
væsentlige bevillingsreduktioner - også i BO-
årene - hvorefter året sluttede med tildeling af
ekstra midler ved de politiske aftaler om forsk-
nings- og universitetsreformen.

I årets første halvår har universitetet disponeret
på baggrund af en forventet ressourcenedgang i
de kommende år, og har således ført en meget
tilbageholdende udgiftspolitik, bl.a. med hensyn
til besættelsen af faste stillinger. 

Dette billede blev vendt med efterårets politiske
aftaler om tilførsel af ekstra ressourcer til univer-
sitetssektoren. Hovedparten af midlerne blev dog
først udmøntet i begyndelsen af 2003. 

Manglen på et stabilt økonomisk planlægnings-
grundlag har vanskeliggjort disponeringen af
ressourcerne. Den forsigtige udgiftspolitik har
således ført til et driftsresultat på 35,7 mio. kr. og
en stigning i opsparingen til 77,4 mio. kr. Årets
finansielle resultat er vist i tabel 1.

Tabel 1. Årets resultat

Hovedkonto  19.22.17 mio. kr.

Indtægter/bevillinger 1.277,3
Udgifter 1.241,7

Årets resultat 35,7

Videreførsel primo 2002 41,7
Videreførsel ultimo 2002 77,4
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De faglige resultater

En oversigt over centrale nøgletal for udviklin-
gen i universitetets aktiviteter, ydelser og pro-
dukter er vist i figur 1.

Som mål for aktiviteterne på uddannelsesom-
rådet er anvendt det samlede optag, dvs. antallet
af uddannelsespladser, som universitetet stiller
til rådighed, samt antallet af dimittender, dvs.
færdiguddannede kandidater og bachelorer.

Antallet af ph.d.-afhandlinger og forskningspu-
blikationer viser udviklingen på forskningssiden,
mens antallet af deltagere i forskningsnetværk
belyser universitetets formidlingsaktiviteter.

Kommende udfordringer

■ Optag af nye studerende
Som følge af faldet i ungdomsårgangene og
den tiltagende akademikerarbejdsløshed kan
det blive vanskeligt at fastholde optaget af
nye studerende. 

■ Rekruttering af medarbejdere
Behovet for rekruttering af medarbejdere skyl-
des dels de aktivitetsudvidelser, der er plan-
lagt med universitets- og forskningsreformen
dels at der inden for en række fagområder er
en skæv alderssammensætning.

■ Implementering af universitetsreformen
Forslaget til ny universitetslov må forventes at
medføre en omfattende ændring i universite-
tets styring og organisering.

■ Udbygning af universitetets fysiske rammer
Til dækning af det nuværende efterslæb samt
arealbehovet i forbindelse med den forvente-
de aktivitetsudvikling er der planlagt nybygge-
ri på i alt 11.700 m2 netto. Herefter vil der i
2007 være et udækket arealbehov på ca.
10.000 m2 netto. Hertil kommer behovet for
byggeri til erstatning af midlertidige lejemål,
bl.a. i pavilloner.

■ Modernisering af administrative processer
Med henblik på forbedring af ledelsesstøtten,
den økonomiske styring samt serviceringen af
medarbejdere og studerende er der igangsat
projekter til digitalisering af en række admini-
strative processer.
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Figur 1. Den procentvise udvikling for produktivitetsindikatorer 2001-2002
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Målrapportering

Målrapporteringen omfatter først en skematisk
og kortfattet afrapportering på de væsentligste
strategiske mål i udviklingskontrakten. Derefter
følger en nærmere beskrivelse og analyse af
udvalgte delmål. En afrapportering af samtlige
mål i udviklingskontrakten vil kunne ses på uni-
versitetets hjemmeside www.auc.dk.

Afrapportering på målene i
udviklingskontrakten

I kolonnen "udviklingsmål" vises målene i udvik-
lingskontrakten. Kolonnen "konkrete initiativer"

viser de strategier/handlinger, der skal føre til
realisering af målene, mens kolonnen "resulta-
ter/status" angiver de opnåede resultater hhv.
status for de planlagte initiativer.

Afrapporteringen er udformet kort og skematisk
og fokuserer på resultater/status for 2002.
Resultater der er ’gennemført’ forholder sig både
til 2002 og tidligere år i kontraktperioden.

Udviklingsmål Konkrete initiativer Resultater/status
Forskning
■ Fastholde og udvikle sam-

spillet mellem grundforsk-
ning, undervisning og
anvendt forskning.

■ Koncentration af forsk-
ningsmidler. 

■ Konsolidering, fornyelse og
videreudvikling.

■ Forøgelse af midlerne til
basisforskning.

■ Forøgelse af den eksterne
finansiering af forskningen.

■ Bevillingen til basisforsk-
ning er i f.t. 2001 faldet med
8,9 mio. kr. til 222,0 mio. kr.

■ Tilskudsfinansieret forsk-
ning er i f.t. 2001 steget
med 18,2 mio. kr. til 206,4
mio. kr.

■ Nye indsatsområder. ■ Oprettelse af nye forsk-
ningsområder inden for
Jordbrugsteknik,
Effektelektronik,
Materialeteknologi,
Transport, Læring, IKT og
Interkulturelle forhold.

■ Er gennemført.
■ Forskningsområdet indenfor

Transport er opgivet som
følge af nedlæggelse af
Transportrådet. Oprett. af
øvrige nye forskningsområ-
der er gennemført.

■ Der er i 2002 oprettet 4 nye
forskningsområder:
• Center for Nanoteknologi.
• Væksthus (organisations-

kommunikation).
• Center for Dansk-Tysk

Kulturtransfer.
• Center for forsk. og formidl.

om regional erhvervsudvikl.
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Udviklingsmål Konkrete initiativer Resultater/status

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.

■ I kontraktperioden er der
gennemført etablering af 6
nye forskerskoler, hvoraf 3
er knyttet til internationale
programmer.

Ordinær uddannelse
■ Fastholde og evt. øge ande-

len af sektorens  samlede
optag.

■ Udvikle viften af uddannel-
ser.

■ Andelen af universitets-sek-
torens optag via KOT er fal-
det fra 10,5 % i 2001 til 10,1
% i 2002.

■ Nye uddannelser i:
- Bacheloruddannelse i

medialogi.
- Kandidatuddannelse i  IT

og læring m. specialisering
i international kommuni-
kation.

■ Fastholde gennemførelses-
procenter (Hum 65-70%,
Samf 70-75%, Tek-Nat 70-
80%) samt gennemsnitlig
overskridelse på under 1 år.

■ Videreudvikle den problem-
orienterede studieform samt
foretage løbende eftersyn af
alle uddannelser.

■ Gennemførelsespct. i 2002:
- HUM: 56,4.
- SAMF: 73,3.
- TEK-NAT: 73,0.

■ Gennemsnitlig overskridelse
af gennemførelsestiden på
0,9 år.

■ Styrke den forskningsbase-
rede undervisning.

■ Udbud af kurser i universi-
tetsdidaktik generelt og med
særlig indsats indenfor ind-
dragelse af IKT samt for del-
tidsundervisere, ph.d.-stude-
rende, ph.d.-vejledere og
ammanuenser.

■ Gennemført.

■ Sikre relevans i uddannel-
serne.

■ Gennemføre aftager- og
dimittendundersøgelser. 

■ Dimittendundersøgelse 
(i samarbejde med RUC)
gennemført for årgangene
1990-2000. Undersøgelsen
publiceres primo april 2003.

■ Etablering af rådgivnings-
paneler.
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■ Uddannelsesevaluering. ■ Videreudvikle systematik ift.
eksterne og interne evalue-
ringer.

■ Der er i kontraktperioden
afsluttet 4 uddannelses-
evalueringer.

■ Udvikle studieformerne ift.
nye målgrupper, arbejds-
markedets behov og den
faglige udvikling.

■ Øge antallet af åbne uddan-
nelser, herunder masterud-
dannelser og IT-V.

■ Livslang uddannelser i form
af årlige arrangementer.

■ Imødekomme behov for
skræddersyede kurser til
erhvervsliv og offentlig sek-
tor.

■ I kontraktperioden er antal-
let af udbudte master-
uddannelser forøget med 7.

■ I kontraktperioden har
SAMF afholdt livslang
uddannelse i 2000 og 
TEK-NAT 2000-2002.

■ ELITE: I alt 72 ingeniører
har deltaget i Elektronik- og
IT-efteruddannelseskurser.

■ Gennemførelse af efter-
uddannelse i ’Arbejdsevne-
metode’ for 851 kursister.

■ Styrkelse af den internatio-
nale dimension i uddannel-
serne.

■ Alle skal have mulighed for
1 semester i udlandet.

■ At der skal udvikles flere
engelske kandidatuddannel-
ser.

■ Formidling af bolig til
gæstestuderende.

■ 387 studerende på ophold i
udlandet i 2002.

■ 204 gæstestuderende fra
udlandet i 2002.

■ I kontraktperioden er der
etableret 27 uddannelser på
engelsk med en bestand af
udenl. stud. på 1107.

■ Formidling af bolig til 409
studerende i 2002 mod 394 
i 2001.

Efter- og videreuddannelse

Internationale aktiviteter 

■ Videreudbygning af det
internationale samarbejde
med andre universiteter.

■ Videreudbygge samarbejdet
i ECIU om etablering af
uddannelse og forskning.

■ Videreudvikle et bredt inter-
nationalt samarbejde.

■ ECTS (European Credit
Transfer System) og Diploma
Supplement gennemføres for
alle uddannelser.

■ Der er i kontraktperioden
tilknyttet 1 associate partner
(ITESM Monterrey, Mexico).

■ I perioden er udformet ny
model for studenterudveks-
ling mellem partnerne.

■ Der er indgået bilaterale
aftaler med 364 samarbejds-
partnere.

■ Gennemført.
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■ Medvirke til at afskaffe bar-
rierer i uddannelses-
systemet.

■ Styrke mulighederne for
fleksibilitet gennem indgåel-
se af samarbejds- og merit-
aftaler.

■ Aftaler om samarbejde om
overgang til universitet og
efteruddannelse af lærere.

■ Aftaler om smidige over-
gangsmuligheder fra KVU
og MVU.

■ Brobygning ift. gymnasiale
uddannelser. 

■ Der er i kontraktperioden
gennemført 7 CVU-aftaler.

■ Planlagte aftaler er gennem-
ført.

■ Brobygningsforløb gøres
permanent fra 2002.

■ Integration af udenlandske
ansatte og studerende.

■ Der udvikles et program for
danskundervisning samt en
introduktion til universitet
og studieform for ansatte og
studerende.

■ Internationalt evaluerings-
projekt  udført af EUA –
European University
Association.

■ Gennemført.

■ Opfølgning på projektet
under udarbejdelse. 

■ Fagligt samarbejde med
andre institutioner.

■ Samarbejde med
Musikkonservatoriet, bl.a.
om fælles bygning.

■ Aftale om opførelse af
Musikkens hus i Aalborg.
Bevilling optaget på FL01 til
anvendelse i 2004. Senere
flyttet til 2006 ved FL 2003.

Merit og fleksibilitet

■ Forøgelse af udbuddet af
uddannelser i IT-Vest.

■ Udbyde eller bidrage til nye
masteruddannelser i IT-
Vest.

■ Udbyde alle master- og kan-
didatuddannelser i IT-Vest
som fjernundervisning.

■ Der er i kontraktperioden ud-
budt 5 masteruddannelser og
2 kandidatuddannelser.

■ Gennemført.

■ Formidling af viden til
erhvervsliv, organisationer
og institutioner.

■ Oprettelse og udbygning af
faglige netværk mellem
AAU og virksomheder-
/organisationer.

■ Udvikle et elektronisk
videnformidlingssystem.

■ Som følge af sammenlæg-
ninger er der 8 færre net-
værk i f.t 2001, i alt 32 net-
værk.

■ 3.542 deltagere (458 flere i
f.t. 2001).

■ Videnbase Nordjylland.
1. udgave af vidensportal
rettet mod det nordjyske
erhvervsliv gennemført.

IT-Vest

Samarbejde med omverdenen
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■ Nyttiggørelse af forsknings-
resultater.

■ Oprettelse af patentsekreta-
riat.

■ Gennemført.

■ Etablering af kontaktråd. ■ Oprettelse af kontaktråd
med repræsentanter for
større erhvervsvirksomhe-
der, amter, kommuner og
organisationer.

■ Gennemført.

■ Gennemføre revision af per-
sonalepolitikken.

■ Udarbejde forslag til revi-
sion af personalepolitikken.

■ Gennemført.

Personalepolitik

■ Gennemføre analyser af
fleksibel løndannelse.

■ Udvikle værktøjer/ procedu-
rer til analyse af lønudvik-
lingen.

■ Igangsat.

■ Etablere lederudviklingspro-
gram.

■ Etablering af internt uddan-
nelsesprogram for valgte
ledere.

■ Introduktionskursus for ny-
valgte ledere afholdt i 2002.

■ Etableret lederudviklings-
netværk.

■ Arbejde for at afhjælpe køn-
smæssige skævheder i per-
sonalesammensætningen.

■ Udarbejde planer for opret-
ning af skævheder i perso-
nalegrupper.

■ Ligestillingsopgørelser ud-
arbejdes hvert 2. år.

Kompetenceudvikling

■ Gennemføre kompetence-
udvikling af TAP’ere.

■ Oprettelse af intern forvalt-
ningsuddannelse. 

■ Igangsættes senere i  kon-
traktperioden.

■ Stille faciliteter på det socia-
le, kulturelle og sportslige
område til rådighed for de
studerende.

■ Sikre alle studerende
adgang til en bolig.

■ Tilvejebringe rammer for
kulturelle og musikalske
aktiviteter.

■ Sørge for sportsfaciliteter.

■ Gennemført.

■ Gennemført

■ Gennemført.

De studerendes forhold
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■ Udvikling af de studerendes
IT-kompetencer.

■ I samarbejde med DTU og
Lunds Universitet at medvir-
ke til etablering af netportal.

■ Projekt ITCampus omfatten-
de udvikling af webportal
gennemført. 

■ HUM har etableret kurser i
IT-komp. for alle studerende.

■ Integrering af IT som red-
skab i alle universitetets
aktiviteter.

■ Iværksætte og støtte IT-
omstillingsprojekter.

■ Udvikle systemer til fjernun-
dervisning.

■ Til formålet blev afsat 1,9
mio. kr. i 2002 og iværksat
55 projekter.

■ AAU-portalen. Et integreret
IT- integrations og optime-
ringsprojekt er igangsat.

■ Oprettelse af ITF.

■ Sikring af brugervenlig
adgang til relevant informa-
tion og dokumentation.

■ Web-adgang til Danmarks
Elektroniske Forsknings-
bibliotek.

■ Integration af biblioteket i
læringsprocessen.

■ Oprette center for lærings-
ressourcer (LRC).

■ Oprette internetadgang til
forskningspublikationer.

■ Gennemført.

■ Gennemført.

■ Gennemført.

■ Gennemført.

■ Understøtte de faglige akti-
viteter med en velfungeren-
de og effektiv administrati-
on og infrastruktur.

■ Udvikling af ledelsesstøtte-
værktøjer.

■ Forenklede og bruger-orien-
terede administrative IKT-
løsninger.

■ Der er implementeret et
DataWareHouse, der er
under løbende udvikling.

■ Påbegyndt arbejde med digi-
tal forvaltning.

Aalborg Universitetsbibliotek

■ Sikring af de bygningsmæs-
sige rammer for udviklingen
i universitetets aktiviteter.

■ Udarbejde plan for byggeri i
Sdr. Tranders område

■ Udarbejde principper for
arealfordeling.

■ 1. version af udbygnings-
plan er udarbejdet.

■ Gennemført.

Bygninger

IT Indsatsen

Universitetsadministration
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Analyse af udvalgte delmål

Optag

Mål
Det er universitetets mål at stille uddannelses-
pladser til rådighed for unge, der ønsker en vide-
regående uddannelse. Som konkret mål herfor
skal universitetet fastholde eller evt. øge andelen
af sektorens samlede optag.

Resultat
Optaget via den koordinerede tilmelding har
siden 2000 været svagt faldende, mens optaget
direkte til kandidatuddannelser og adgangskur-
sus har været stigende. Samlet set har der været
tale om en mindre vækst.

Faldet i KOT-optaget skyldes de faldende ung-
domsårgange. For AAU har faldet dog været
større end gennemsnittet for sektoren og AAU’s
andel er faldet fra 10,5% i 2001 til 10,1% i 2002

Tabel 2. Optag fra den koordinerede tilmelding (KOT) og direkte optag

Optag - AAU 1999 2000 2001 2002

KOT 1.979 1.981 1.916 1.893
Direkte 506 550 636 713

I alt 2.485 2.531 2.552 2.606

Figur 2. Sammenligning med sektorens optag

Optag i pct. af sektorens samlede optag
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Vurdering
I 2002 har det ikke været muligt at leve op til
målsætningen om at fastholde andelen af sekto-
rens samlede optag. For at rette op på dette vil
universitetet udbyde nye attraktive uddannelser
og har etableret brobygningsaktiviteter i forhold
til de gymnasiale uddannelser i Nordjyllands,
Viborg og Ringkøbing amter.

Studieeffektivitet

Mål
For at bevare sin position som en attraktiv og
effektiv uddannelsesinstitution vil universitetet
fastholde høje gennemførelsesprocenter.

Resultat
I forhold til 2001 har gennemførelsesprocenten
været stigende for alle hovedområderne.
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Vurdering
For SAMF og TEK-NAT er målsætningen opfyldt.
For HUM ligger gennemførelsesprocenten under
målet. Set i forhold til HUM på andre universite-
ter er der dog tale om en høj gennemførelses-
procent.

Overgang til arbejdsmarkedet

Mål
Det er universitetets mål at forsyne arbejdsmar-
kedet med medarbejdere med relevante uddan-
nelser.

Resultat
I 2002 gennemførte Aalborg Universitet og
Roskilde Universitetscenter en omfattende kan-
didatundersøgelse. På Aalborg Universitet er
undersøgelsen baseret på kandidatårgangene fra
90’erne med en svarprocent på 68 %.

Af undersøgelsen fremgår det, at 75% af AAU’s
kandidater er i beskæftigelse inden for 6 måneder. 

Undersøgelsen viser videre, at omkring 75% af
kandidaterne fra AAU fandt, at deres job faldt
inden for uddannelsernes hovedområde.

Godt 60 % af AAU’s kandidater fra undersøgelsen
er beskæftiget i den private sektor mens knap
40% er beskæftiget i den offentlige sektor. 

Kandidaterne søger job i alle landets regioner,
men Nordjyllands Amt, Storkøbenhavn og Århus
Amt udgør geografisk de tre største aftager-
områder.

Vurdering
På baggrund af de anførte resultater må målet om
uddannelsernes relevans og anvendelighed vur-
deres som opfyldt. Kandidatundersøgelsen er til-
gængelig på www.cand.auc.dk
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Figur 3. Periode fra dimission til første ansættelse

Tabel 3. Gennemførselsprocent 2001-2002

Mål i 
AAU 2001 2002 udviklingskontrakt

HUM 52,9 56,4 65-70%
SAMF 73,0 73,3 70-75%
TEK-NAT 72,8 73,0 70-80%

Anm. gennemførelsesprocenten er beregnet som gennemsnit for optagelsesårgangene 1992-1994.

41965_AAU_Profil_indvendig  14/04/03  15:11  Side 12



13

Forskning

Mål
Ved forskningsaktiviteterne skal universitetet
bidrage til samfundets vidensopbygning.
Universitetet vil konsolidere, forny og videreud-
vikle forskningsaktiviteterne samt fastholde og
udvikle samspillet mellem grundforskning, uddan-
nelse og anvendt forskning. Som grundlag herfor
skal der ske en forøgelse af såvel basisbevillingen
til forskning som den eksterne finansiering af
forskningen.

Resultat
Som indikator for forskningsaktiviteterne er
anvendt antallet af forskningspublikationer. I figur
4 vises udviklingen i antal forskningspublikationer
sammenholdt med forskningsudgifter.

Af publikationerne er ca.3/4 udgivet på engelsk.

Udviklingen i midlerne til basisforskning og til-
skudsfinansieret forskning fremgår af figur 5.
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Figur 5. Basisforskningsbevilling sammenholdt med tilskudsfin. forskning 1999-2002
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Figur 4. Indeks for antal forskningspublikationer og antal forskningsudgifter.
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Udviklingen i bevillingen til basisforskning er i
perioden steget svagt for derefter at falde med 3,9
% fra 2001 til 2002. Væksten fra 2000 til 2001
skyldes universitetets andel af midlerne fra fle-
rårsaftalen ved FL2001, mens faldet fra 2001 til
2002 skyldes den særlige beskatning, der pålag-
des universitetets forskningsbevilling.
Tendensen for den eksterne finansiering af forsk-
ning har været stort set uændret i perioden 1999-
2001 for så at stige med 9,6 % fra 2001 til 2002.

Vurdering
Opgjort som antallet af publikationer har der
været en stigning i forskningsaktiviteterne.

Målet om en forøgelse af basisforskningsbevillin-
gen og den eksterne finansiering af forskning er
kun opfyldt for så vidt angår den eksterne forsk-
ning. 

Formidling

Mål
Det indgår i universitetets målsætning at sikre en
høj grad af formidling af viden til det omgivende

samfund, og dermed give virksomheder, organisa-
tioner og institutioner hurtig og effektiv adgang til
ny viden og teknologi.

Resultat
Netværkscenteret er universitetets platform for
samarbejdsrelationer med virksomheder, organi-
sationer og offentlige myndigheder. Samarbejdet
er organiseret i en række faglige netværk, hvori
der finder en løbende videnudveksling sted. Faldet
i antallet af netværk fra 2001 til 2002 skyldes en
ændring i netværksstrukturen. 

Til belysning af de forskningsaktiviteter, der vil
kunne nyttiggøres i et samarbejde med erhvervsli-
vet, er i tabel 5 opgjort antallet af patenter og
anmeldte opfindelser.

Vurdering
Opgørelsen af netværksaktiviteterne viser, at der
er sket en intensivering af universitetets samar-
bejdet med virksomheder og organisationer.
Patenteringsaktiviteten er endnu så ny, at det er
for tidligt at drage konklusion ud fra tallene.

14

Tabel 4. Antal netværk, deltagere og nyhedsbreve.

1999 2000 2001 2002

Antal netværk 30 37 40 32
Antal deltagere 1.760 2.450 3.084 4.542
Antal nyhedsbreve 25.400 29.027 30.054 31.400

Tabel 5. Antal anmeldte opfindelser og patentansøgninger

2000 2001 2002

Anmeldelse af opfindelser 15 22 21
Patentansøgninger 11 19 16
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Regnskab

Driftsregnskab

I forhold til budgettet viser regnskabet for 2002
en merudgift på 54,0 mio. kr. og en merindtægt
på 89,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt
institutionsinterne overførsler, dvs. omkontering
mellem underkonti. Merindtægterne skyldes des-
uden aktivitetsudvidelser i forbindelse med ind-
tægtsdækket virksomhed, IT-Vest og uddannel-
ser, der henhører under undervisningsministeri-
et. 

I budgettet for 2003 er der indregnet et forbrug af
opsparing på 20,0 mio. kr. For så vidt angår
bevillinger og indtægter, er der i budgettet fore-
taget den ændring, at de forventede taxameter-
indtægter ikke længere konteres som indtægter,
men fra dette år indgår i nettoudgiftsbevillingen.

Tabel 7 viser Aalborg Universitets udgifter fordelt
på hovedformål. Udgifterne til universitetets ker-
neydelser, forskning og uddannelse, udgør 2/3 af
de samlede udgifter.

Tabel 6. Driftsregnskab for konto 19.22.17

mio. kr. 2001 2002 2002 2003

ekskl. moms Regnskab Regnskab Budget Resultat Budget

Udgift 1.168,680 1.241,662 1.187,700 53,962 1.253,900 
løn 671,894 728,172 779,300 
øvrig 496,786 513,490 474,600 
Indtægt 1.179,625 1.277,400 1.187,700 89,700 1.233,900 
nettoudgiftsbevilling 447,000 365,700 365,700 -   942,600 
driftsindtægter 732,625 911,700 822,000 89,700 291,300 

Årets resultat 10,945 35,738 0,000 35,738 -20,000 

Tabel 7: Hovedformålsoversigt

mio. kr., årets priser Indtægter Udgifter Resultat

Uddannelse 416,5 393,0 23,5 
Forskning 498,3 425,8 72,4 
Andre faglige formål 69,2 47,4 21,8 
Fælles formål 67,0 140,4 -73,5 
Kapitalformål 169,3 177,0 -7,7 
Intern overførelsesudgift 57,1 58,1 -1,0 

I alt 1.277,4 1.241,7 35,7

Anm. Udgifterne og indtægterne i hovedformålsoversigten er ikke direkte sammenlignelige og kan ikke ses som
udtryk for "overskudsbegreb". Dette skyldes at indtægterne vedrørende de faglige formål indeholder midler til
finansiering af opgaver, der udgiftsføres som fælles formål.
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I nedenstående tabel vises resultatopgørelse og akkumuleret resultat for de underkonti, som indgår i uni-
versitetets driftsregnskab.
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Tabel 8. Resultatopgørelse og akkumuleret resultat (årets priser) 

UK 10 - ordinær virksomhed 1998 1999 2000 2001 2002

Indtægter 672,1 760,6 779,6 972,8 1.045,7

Udgifter 630,4 720,5 898,8 968,2 988,6

Resultat 41,7 40,2 -119,2 4,6 57,1

Akkumuleret resultat 86,2 126,3 7,2 11,8 68,9

UK 90 - Indtægtsdækket virksomhed

Indtægter 3,2 1,7 4,1 7,8 11,3

Udgifter 2,6 2,3 4,3 6,0 13,9

Resultat 0,6 -0,6 -0,3 1,8 -2,6

Akkumuleret resultat 10,1 9,5 9,3 11,1 8,5

UK 95 - Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Indtægter 150,1 186,0 184,2 188,2 206,3

Udgifter 149,3 207,8 183,2 184,1 225,2

Resultat 0,8 -21,8 1,0 4,1 -18,9

Akkumuleret resultat 35,6 13,7 14,8 18,9 0,0

UK 97 - Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Indtægter 14,6 19,5 12,0 10,8 14,0

Udgifter 14,2 22,1 11,6 10,4 13,9

Resultat 0,4 -2,6 0,5 0,4 0,1

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

I alt

Indtægter 840,0 967,8 979,9 1.179,6 1.277,3

Udgifter 796,5 952,7 1.097,8 1.168,7 1.241,7

Resultat 43,5 15,1 -117,9 10,9 35,7

Akkumuleret resultat 133,6 148,6 30,7 41,6 77,4
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Bevillingsafregning

Anlægsudgiften vedrører universitetets udlæg til
udvendig vedligehold af statslige ejendomme,
der administreres af S-FoU i henhold til SEA-
ordningen. 
Det akkumulerede underskud vil i 2003 blive
dækket af tilskud fra § 19.11.05. Statens
Forsknings- og Uddannelsesbygninger.

Akkumuleret resultat

Det akkumulerede resultat for hovedkonto
19.22.17 for perioden 1999-2002 er vist i neden-
stående tabel.

Tabel 9. Bevillingsafregning for 19.22.17 og 19.22.18 

Hovedkonto Bevilling Akk. overskud til 
(mio. kr.) B + TB Regnskab Årets overskud videreførsel ult. året

19.22.17 Driftsbevilling 365,7 330,0 35,7 77,4 
19.22.18 Anlægsbevill.
57. Tilskud udv. vedligehold

SFOU-ejd.
Udgifter 0,0 -3,1 -3,1 -3,1
Indtægter 0,0 0,0

Tabel 11. Planlagt anvendelse af videreførelsesbeløb

Mio. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 I alt

Medfinansiering af
forskningsprojekter 10,0 9,0 6,9 25,9

Projekt om digital forvaltning 4,0 3,8 7,8
Styrkelse af forsk.baseret under-
visning ved flere faste stillinger 6,0 9,0 10,1 9,7 8,9 43,7

I alt 20,0 21,8 17,0 9,7 8,9 77,4

Tabel 10. Akkumuleret resultat (årets priser)

Mio. kr. 1999 2000 2001 2002

Årets resultat 15,1 -117,9 10,9 35,7
Primobeholdning 133,6 148,6 30,7 41,6
Beholdning til videreførsel 148,6 30,7 41,6 77,4

Den akkumulerede opsparing søges videreført til anvendelse til følgende aktiviteter:
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Tabel 14. Indtægter ved tilskudsfinansieret forskning fordelt på finansieringskilder

UK. 95, mio. kr., årets priser 1999 2000 2001 2002

Statslige fonds- og programmidler 131,756 137,845 121,955 113,204
EU & andre internat.tilskudsgivere 18,173 16,225 19,950 25,188
Øvrige tilskudsgivere 36,031 30,101 46,282 67,987

Indtægter i alt 185,960 184,171 188,187 206,379

Til resultatet for 2002 skal bemærkes, at årets
underskud på 18,9 mio. kr. skyldes en regn-
skabsteknisk omkontering af akkumulerede
feriepenge vedr. ansatte på eksternt finansierede
projekter. Beløbet er overført til en beholdnings-
konto, hvorfra midlerne vil blive indtægtsført i
takt med afslutningen af de pågældende projek-
ter.

Indtægterne ved tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed er i forhold til 2001 steget med 18,1
mio. kr. Som det fremgår af tabel 13 dækker
denne udvikling over et mindre fald i statslige

fonds- og programmidler (forskningsrådsmidler),
mens der har været en betydelig vækst i tilskud-
dene fra EU og øvrige tilskudsgivere, herunder
især private virksomheder.

Beløbet fra øvrige tilskudsgivere i 2002 på 68,0
mio. kr. dækker over samarbejdsaftaler med pri-
vate virksomheder (30,7 mio. kr.), tilskud fra pri-
vate fonde (16,1 mio. kr.), tilskud fra foreninger
(5,5 mio. kr.), samarbejde med amter og kom-
muner (7,7 mio. kr.) samt øvrige private tilskud
(8,0 mio. kr.).

Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 12. Indtægtsdækket virksomhed (årets priser)

UK 90 - Indtægtsdækket virksomhed 1999 2000 2001 2002

Indtægter 1,7 4,1 7,8 11,3
Udgifter 2,3 4,3 6,0 13,9
Resultat -0,6 -0,3 1,8 -2,6
Akkumuleret resultat 9,5 9,3 11,1 8,5

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Tabel 13. Akkumuleret resultat 1999-2002 (Årets priser)

UK 95 - Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 1999 2000 2001 2002

Indtægter 186,0 184,2 188,2 206,3
Udgifter 207,8 183,2 184,1 225,2
Resultat -21,8 1,0 4,1 -18,9
Akkumuleret resultat 13,7 14,8 18,9 0,0
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Personaleregnskab

Figur 7. Samlet årsværksforbrug 1999-2003
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Indtægtsføringen af tilskud på underkonto 95 og
97 sker i takt med at der afholdes udgifter på de
pågældende projekter (jf. retserhvervelsesprin-
cippet). Indbetalte tilskud  placeres indtil da på

en beholdningskonto, som ikke indgår i drifts-
regnskabet indtægtsopgørelse. Omfanget af
beholdninger fremgår af tabel 15. 

Tabel 15. Beholdninger af forudbetalte tilskud

Mio. kr. 1999 2000 2001 2002

Tilskudsfinansieret forskning og 
andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Statslige fonds- og programmidler 94,9 106,9 116,4 85,9
Øvrige tilskudsgivere, herunder EU 27,0 46,9 56,2 63,4

I alt 121,9 153,8 172,7 149,3 

Anm. UK 95 og 97 er slået sammen, da opgørelsen af uforbrugte midler knytter sig til projektnumre og ikke
underkonti.
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Tabel 16. Personalebestand, samt til- og afgang fordelt på køn

Antal cpr.nr. 1999 2000 2001 2002
Månedslønnede Primo Primo Primo Primo Tilgang Afgang Ultimo

Professorer 73 86 89 118 8 10 116

Mænd 112 8 10 110

Kvinder 6 0 0 6

Lektorer 351 370 395 368 53 31 390

Mænd 309 42 26 325

Kvinder 59 11 5 65

Adjunkter 113 133 135 143 63 43 163

Mænd 106 45 33 118

Kvinder 37 18 10 45

Øvrige VIP 110 110 122 137 92 71 158

Mænd 101 68 55 114

Kvinder 36 24 16 44

Adm. Chefer 19 22 22 21 3 2 22

Mænd 15 2 2 15

Kvinder 6 1 0 7

AC tap 87 105 119 116 34 26 124

Mænd 63 16 17 62

Kvinder 53 18 9 62

TAP 614 600 620 674 113 81 706

Mænd 187 35 22 200

Kvinder 487 78 59 506

Andet

I alt 1.367 1.426 1.500 1.577 366 264 1.679

Mænd 893 216 165 944

Kvinder 684 150 99 735
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Aalborg Universitets årsrapport for 2002 er fremlagt i henhold til Finansministeriets
bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen mv.
(Regnskabsbekendtgørelsen) § 41 samt Akt 63 11/12-2002.

Påtegning af de dele af årsregnskabet, der svarer til det ordinære årsregnskab (jf.
Regnskabsbekendtgørelsens § 39), sker på de nuværende betingelser og med gæl-
dende ansvar. For den øvrige del af årsregnskabet tilkendegives med påtegningen,
at årsrapporten giver et retvisende billede af universitetets økonomiske og faglige
resultater.

Aalborg, 10. april 2003.

Sven Caspersen Peter Plenge
Rektor Universitetsdirektør

Årsrapporten for 2002 påtegnes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

København, 11. april 2003.

Rudolf Straarup
Kommitteret

Fremlæggelse og påtegning
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Bilag

Bilag 1. Formålsopdelt regnskab

Mio. kr., årets priser ekskl. moms 1999 2000 2001 2002

Ordinær uddannelse 256,262 318,592 300,689 328,016 

Åben uddannelse 19,917 24,773 28,514 33,119 

Ikke-videregående uddannelse 7,697 9,492 8,393 8,818 

International studenterudveksling 9,590 14,315 15,618 15,649 

Øvrig uddannelse 16,415 2,345 4,109 7,431 

Uddannelse i alt 309,881 369,517 357,322 393,033 

Basisforskning 154,184 200,059 161,258 221,255 

Ph.d- basisforskning 28,676 32,502 36,836 -   

Forskeruddannelse 33,041 39,798 33,227 36,871 

Tilskudsfinansieret forskning 149,546 139,017 141,401 160,429 

Kontraktsforskning 1,417 4,355 3,343 7,252 

Forskning i alt 366,865 415,731 376,065 425,807 

Biblioteker 43,458 41,789 42,683 43,987 

Øvrige 2,412 2,537 9,486 3,382 

Andre faglige formål i alt 45,870 44,323 52,169 47,369 

Bygningsdrift 53,681 71,641 58,615 59,620 

Generel ledelse og administration 39,505 49,792 69,687 66,696 

Øvrige 4,931 23,870 17,047 14,133 

Fællesformål i alt 98,116 145,303 145,349 140,449 

Lejemål 23,208 33,433 148,611 152,205 

Prioritetsydelser 1,220 0,631 -   -   

Vedligehold og mindre byggearbejder 32,574 38,304 40,654 24,773 

Kapitalformål i alt 57,002 72,368 189,265 176,978 

Intern overførselsudgift 75,000 50,575 48,510 58,064 

Udgifter i alt 952,734 1.097,817 1.168,680 1.241,700 

Anm. fra 2002 indgår ph.d.-basisforskning i beløbet til basisforskning.
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