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Udgifter 1.332 mio. kr.
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1.385 udenlandske studerende
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Aalborg Universitet har til opgave at drive 
forskning og udbyde forskningsbaserede 

uddannelser indtil det højeste internationale 
niveau. Gennem uddannelser og forskning 
skal universitetet tilvejebringe og formidle 

ny viden samt skabe resultater, der kan 
fremme vækst, velfærd og udvikling i 

samfundet. Universitetet skal som central 
videns- og kulturbærende institution 

samarbejde regionalt, nationalt og 
internationalt.
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beretning

Mission

Aalborg Universitet har til opgave at drive 

forskning og udbyde forskningsbaserede 

uddannelser indtil det højeste internationale 

niveau inden for:

 humaniora

 samfundsvidenskab

 naturvidenskab

 teknik/ingeniørvidenskab.

Gennem uddannelser og forskning skal 

universitetet tilvejebringe og formidle ny 

viden samt skabe resultater, der kan fremme 

vækst, velfærd og udvikling i samfundet.

Universitetet skal som central videns- og 

kulturbærende institution samarbejde 

regionalt, nationalt og internationalt.

Aalborg Universitet vil markere sig som et 

innovativt universitet gennem en dynamisk 

forskning og fl eksible uddannelser.

Universitetets pædagogiske model skal 

være med til at placere universitetet 

på international forkant gennem den 

problemorienterede og projektbaserede 

undervisningsform.

Aalborg Universitet kombinerer et regionalt 

engagement med en global orientering. 

Centrale nøgletal:
Tabel 1.

2001 2002 2003

Samlede udgifter (mio. kr.) 1.169 1.242 1.332
Antal studerende 13.193 13.004 13.006
Antal studenterårsværk (heltidsuddannelser)* 7.014 7.388 7.530
Antal kandidater 894 1.033 988
Antal personaleårværk 1.863 1.956 2.017
 
*et studenterårsværk svarer til det antal eksaminer, en studerende skal bestå pr. år.

Vision og mål 2000 – 2003 

Universitetets vision og overordnede strategiske 

mål er nedfældet i Aalborg Universitets 

udviklingskontrakt for perioden 2000 - 2003.

Aalborg Universitet vil:

 arbejde for, at der er en tæt forbindelse og 

balance mellem grundforskning, uddannelse 

og anvendt forskning

 udbyde pædagogisk avancerede uddannel-

ser inden for en bred vifte af fagområder 

tilpasset arbejdsmarkedets behov og til en 

bred målgruppe af studerende

 fortsat udvikle universitetets udbud af efter- 

og videreuddannelse

 styrke den internationale dimension

 tilpasse og udvikle uddannelser og forsk-

ning 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 

teknologi

 fremme samarbejdet om forskning og under-

 visning på tværs af faglige, institutionelle og 

geografi ske grænser

 arbejde for at skabe motiverende rammer 

for personale og studerende

 stille den nødvendige informationsteknologi-

ske infrastruktur til rådighed for ansatte og 

studerende og udbygge de fysiske rammer i 

takt med aktivitetsudviklingen.

Universitetet har en campus i 

Aalborg og Esbjerg. Universitetet 

har indgået aftaler med Den 

Sociale Højskole i København og 

Ingeniørhøjskolen i København 

om udbud af uddannelser på 

kandidatniveau.
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beretning

Vigtige begivenheder 
i 2003

Universitetsreform
En af de vigtigste begivenheder i 2003 har 

været aftalen om universitetsreformen, 

som blev indgået i 2002 i forbindelse med 

forhandlingerne om fi nansloven for 2003. 

Reformen er udmøntet i en ny universitets-

lov, der trådte i kraft 1. juli 2003, samt en 

fl erårsaftale, der sikrer et stabilt og gennem-

skueligt økonomisk grundlag i perioden 

2003-2005.

Universitetsloven indebærer følgende 

ændringer:

 overgang til selveje

 bestyrelse med fl ertal af eksterne 

medlemmer og med ekstern formand

 ansatte ledere i stedet for valgte ledere

 præcisering af formidlingsforpligtelsen i 

forhold til det omgivende samfund

 uddannelsesreform.

 

Nye forskningsinitiativer
Universitetets samarbejde med omgivel-

serne har i 2003 resulteret i en række nye 

forskningsinitiativer. I det følgende nævnes 

2 eksempler fra hvert fakultet:

Det Humanistiske Fakultet

I samarbejde med en række virksomheder 

har Center for Interaktive Digitale 

Medier etableret et forskningsprojekt om 

brugerdefi neret, interaktivt, digitalt TV. 

Centret beskæftiger sig med interaktive, di-

gitale medier med en humanistisk, tværvi-

denskabelige indgangsvinkel i forskningen 

omkring de nye medier. Digitale, interaktive 

medier omfatter et bredt spektrum af nye

medieteknologier, så som interaktivt og

digitalt tv, internet og www., bredbånds-

tjenester og personlige digitale assistenter 

(PDA’ere).

Projektet MÆRKK (Markedskommunikation 

og Æstetik) beskæftiger sig med reklamens

æstetik og forskellige former for påvirk-

ningskommunikation. Projektet har til formål 

at udvikle en forståelse af markedskommu-

nikationens æstetik, som vægter samspil-

let mellem æstetik, kulturel betydning og 

kognitiv virkning.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aalborg Universitet har endvidere delta-

get i det nationale forskningsprojekt 

»Magtudredning - en analyse af demokrati 

og magt i Danmark«. Projektet har til formål 

at belyse folkestyrets funktion bredt, herun-

der organisationers, økonomiske magtstruk-

turers og globaliseringens indfl ydelse i 

samfundet. Universitetets forskere 

har bidraget til 5 af projektets 9 temaram-

mer, og 2 af universitetets forskere har fun-

geret som forskningsledere i projektet.  

Aalborg Center for forskning og formidling 

om regional Erhvervsudvikling (ACE) har 

fokus på sammenhængen mellem innovation 

og regional erhvervsudvikling samt på be-

tydningen af industrielle klynger.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Aalborg Universitet er udpeget som 

koordinator for et omfattende forsknings- 

og udviklingsprojekt inden for mobilkom-

munikation. Projektet er oprettet under EU’s 

6. rammeprogram, og er døbt MAGNET. Som 

partnere i projektet indgår 37 af de globalt 

førende virksomheder og universiteter inden 

for området. Projektets samlede udgifter 

forventes at løbe op i 400 mio. kr. Sammen 

med nye projekter inden for 4. generations 

mobiltelefoni er projektet forankret i det 

nyoprettede Center for Teleinfrastruktur.

I samarbejde med den private virksomhed 

NANONord A/S har universitetet oprettet et 

nanoteknologisk laboratorium. Ud over ved 

samarbejde med NANONord A/S anvendes 

laboratoriefaciliteterne i universitets sam-

arbejde med Århus Universitet inden for det 

fælles iNANO Center. 
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beretning

Økonomiske resultater

På det økonomiske område har året 2003

været præget af fl erårsaftalen om univer-

siteternes økonomi 2003-2005. Aftalen 

betyder, at

 bevillingsniveauet fastholdes på 2002-

niveauet

 der tilføres universitetssektoren 

øgede midler til forskning og til 

implementering af universitetsloven

 universiteterne friholdes for generelle 

besparelser.

Det regnskabsmæssige resultat for 2003 

kan opgøres til 8,7 mio. kr., hvilket sammen 

med den akkumulerede beholdning ultimo 

2002 resulterer i en samlet beholdning til 

videreførelse på 86,2 mio. kr.

En detaljeret opgørelse over regnskabs-

resultatet med forklaringer til årets ud-

vikling er vist i rapportens afsnit om 

driftsregnskabet.

Nye uddannelser
Aalborg Universitet har i 2003 oprettet en 

civilingeniøruddannelse i Nanoteknologi. 

Uddannelsen er tværfaglig, og dele af ud-

dannelsen i nanoteknologi vil også kunne 

indgå som et væsentligt element i en 

cand.scient.-uddannelse i fysik.

På det samfundsvidenskabelige område er 

der oprettet 2 nye kandidatuddannelser. 

En cand.merc.-uddannelse i Innovation 

og Entrepreneurship og en cand.oecon.-

uddannelse i Innovation og Vidensøkonomi.

For at udvide antallet af humanistiske ud-

dannelser, der er rettet mod erhvervslivet, 

er der oprettet en kandidatuddannelse i 

Turisme og en kandidatuddannelse i Sprog 

og International Virksomhedskommunikation.

Formidlingsaktiviteter
Sammen med Nordjyllands Amt, Aalborg 

Kommune og NOVI har universitetet opret-

tet Nordjysk Innovations Forum (NIF). 

Formålet med NIF er at fremkomme med 

initiativer til erhvervsmæssig omstilling 

og innovation for at bidrage til øget vækst 

og udvikling i Nordjylland. Der fokuseres 

på vidensintensive erhverv, specielt IT/

elektronik/software, bioteknologi og nano- 

og materialeteknologi.

Fysisk udbygning
Konsistorium vedtog i juni 2003 en plan for 

udbygning af universitetets fysiske rammer. 

Formålet med planen er at tydeliggøre uni-

versitetets profi l som en videns- og forsk-

ningsinstitution samtidig med, at der på 

campus skabes plads til de aktiviteter,  

der i dag er placeret i lejemål andre 

steder i byen. Der er i 2003 påbegyndt 

opførelse af en laboratoriebygning til 

institut for sundhedsteknologi og en 

undervisningsbygning til humaniora.

I Esbjerg er der opført en undervisnings-

bygning  på 2.000 m2  brutto, som er taget i 

brug i efteråret 2003.

Årets resultat:
Tabel 2. mio. kr.

Indtægter/bevillinger 1.340,9
Udgifter 1.332,2
Resultat * 8,7
Akkumuleret resultat primo 2003 77,4
Akkumuleret resultat ultimo 2003 86,2

* På grund af konteringsfejl afviger det reelle resultat fra statsregn-
skabet jævnfør driftsregnskabet.
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beretning

Faglige resultater

Indikatorer for udviklingen i universitetets 

faglige aktiviteter er vist i fi gur 1.

Det samlede optag, dvs. optaget via den 

koordinerede tilmelding og det direkte 

optag, er steget med 11,8 % i forhold til 

2002. Stigningen skyldes fortrinsvis en 

vækst i det direkte optag, mens optaget via 

den koordinerede tilmelding kun er steget 

ganske svagt.

Produktionen af kandidater er faldet med 

4,4 % i forhold til 2002.  Dette fald må dog 

ses på baggrund af, at der i 2002 var en 

vækst på 15,5 %. Kandidatproduktionen 

i 2003 ligger således 10,5 % over 

produktionen i 2001.

Den procentvise udvikling i udvalgte 
aktivitetsindikatorer 2002-2003:
Figur 1. (Ændring i forhold til 2002)
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Som indikatorer for forskningsaktiviteterne 

er anvendt antallet af ph.d.-grader og antal 

forskningspublikationer.  Som det fremgår 

af fi guren, har der været mindre stigninger i 

begge indikatorer.

Til belysning af universitetets samarbejde 

med virksomheder, organisationer og 

offentlige myndigheder er opgjort antallet 

af deltagere i de af universitetet etablerede 

forskningsnetværk. Også her har der været 

en mindre stigning.
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Kommende udfordringer

Optag af nye studerende
Optaget af nye studerende forventes 

påvirket af faldet i ungdomsårgangene, 

der vil fortsætte frem til 2006. Denne 

udvikling vil blive forstærket af den lave 

gymnasiefrekvens i Nordjylland, der er 

universitetets primære optagelsesområde 

samt den tiltagende akademikerarbejdsløs-

hed. Hvis den stigende tendens i optaget 

skal fastholdes, skal der ske en styrkelse 

af studie- og erhvervsvejledningen 

samt udvikling af nye uddannelser 

gerne på tværs af fagene og med gode 

beskæftigelsesmuligheder eksempelvis på 

sundhedsområdet.

Formidling og vidensudveksling
Der vil være behov for en fortsat videreud-

vikling af samarbejdet med virksomheder, 

organisationer og offentlige myndigheder 

bl.a. med henblik på at vende den negative 

beskæftigelsesudvikling i Nordjylland. Der 

vil i den forbindelse være behov  for at un-

derstøtte omstillingen til den globale videns-

økonomi samt stimulere til oprettelsen af 

nye innovative virksomheder.

Internationalisering
Der har i 2001-2002 været foretaget en eva-

luering af universitetets internationale akti-

viteter. Som opfølgning herpå har universite-

tet i 2003 revideret sin internationaliserings-

strategi med henblik på at tydeliggøre den 

internationale dimension i uddannelserne og 

universitetets forpligtigelse i forhold til 3. 

verdens lande, samt skabe forudsætninger 

for deltagelse på det globale uddannelses-

marked.

Implementering af 
universitetsreformen
Den ny universitetslov indebærer, at der 

skal ansættes ledere på alle niveauer i 

stedet for de nuværende valgte ledere, 

og at bestyrelsen skal godkende og 

indgå en ny udviklingskontrakt med 

Videnskabsministeriet om universitetets 

vision og strategier. 

Fysisk udbygning
Selv efter færdiggørelsen af de igangsatte 

nybyggerier vil der være et efterslæb i 

arealbehovet, som nødvendiggør en fortsat 

udbygning af de fysiske rammer. Der er 

planlagt en udbygning på 24.000 m2 brutto 

bestående af fællesbygning, bibliotek og 

byggeri til undervisning og forskning samt 

11.000 m2 brutto i det planlagte Musikkens 

Hus i Aalborg. 
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Forskning
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målrapportering

Målrapportering

En skematisk og kortfattet afrapportering 

på alle de overordnede mål i 

udviklingskontrakten fremgår af bilag 1. Den 

udvidede afrapportering på samtlige mål i 

udviklingskontrakten 2000-2003 kan ses på 

universitetets hjemmeside www.aau.dk
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målrapportering

Forskning

Vision og mål
Universitetet skal gennem forskningsakti-

viteterne bidrage til samfundets vidensop-

bygning. Universitetet vil konsolidere, forny 

og videreudvikle forskningsaktiviteterne 

samt fastholde og udvikle samspillet mellem 

grundforskning, uddannelse og anvendt forsk-

ning. Som grundlag herfor skal der ske en

forøgelse af såvel basisbevillingen til forsk-

ning som den eksterne fi nansiering af forsk-

ningen. 

Resultat
Som indikator for forskningsaktiviteterne er 

anvendt antallet af forskningspublikationer. 

Af publikationerne er ca. 75% udgivet på 

engelsk. I fi gur 3 vises udviklingen i antallet 

af forskningspublikationer sammenholdt 

med udviklingen i bevillingen til basisforsk-

ning.

Udviklingen i midlerne til basisforskning og 

tilskudsfi nansieret forskning fremgår af 

fi gur 4.

Efter en mindre stigning i 2002 er indtæg-

terne ved tilskudsfi nansieret forskningsvirk-

somhed faldet til niveauet for perioden 1999-

2001. Opgjort i faste priser er der således 

tale om et realt fald. Dette fald skyldes en 

nedgang i indtægterne fra statslige fonds- 

og programmidler og private fonde, mens 

der har været en stigning i midlerne fra EU 

og private virksomheder.

Vurdering
Set i forhold til 2002 har der været en mindre 

stigning i antallet af forskningspublikationer.

Målet om en forøgelse af såvel bevillingen til 

basisforskning som den eksternt fi nansiere-

de forskningsvirksomhed er kun opfyldt for 

så vidt angår basisforskningen.

Indeks for bevilling til basisforskning og antal 
forskningspublikationer:
Figur 3.
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målrapportering

Uddannelse

Vision og mål 
Det er universitetets mål at stille uddannel-

sespladser til rådighed for unge, der ønsker 

en videregående uddannelse. Som konkret 

mål herfor skal universitetet fastholde eller 

evt. øge andelen af sektorens samlede op-

tag.

Et andet væsentligt mål er, at universitetet 

vil udvikle viften af kandidatuddannelser 

samt forsat at videreudvikle den problem-

orienterede studieform.

Resultat 
Som følge af faldet i ungdomsårgangene 

har der været en svagt faldende tendens 

i optaget via den koordinerede tilmelding 

(KOT). I 2003 er denne udvikling vendt 

til en lille fremgang. Udviklingen dækker 

over en øget tilgang til de humanistiske og 

samfundsvidenskabelige uddannelser og et 

fald i tilgangen til de tekniske og naturvi-

denskabelige uddannelser. I optaget direkte 

til heltidsuddannelser og adgangskursus har 

der været en pæn stigning, således at der 

har været en vækst i det samlede optag på 

11,8 % i forhold til 2002.

Selvom der som nævnt har været en lille 

stigning i KOT-optaget, har stigningen dog 

været mindre end gennemsnittet for sekto-

ren, og AAU’s andel er faldet fra 10,1 % til 

9,9 %.

I 2003 blev der udbudt 5 nye uddannelser 

mens der for kontraktperioden som helhed 

Optag af studerende pr. 01.10:
Tabel 3.

2000 2001 2002 2003

Optag via KOT 1.981 1.016 1.893 1.915
Direkte optag 672 723 858 1.158
Ialt 2.653 2.639 2.749 3.073

Andel af sektorens samlede optag via den 
koordinerede tilmelding:
Figur 2. 
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er udbudt 12 nye uddannelser. I perioden er 

der endvidere foretaget en videreudvikling

af den problemorienterede studieform. Der 

er bl.a. tilrettelagt kurser i universitetspæ-

dagogik via Pædagogisk Udviklings Center 

(PUC) eksempelvis for adjunkter, eksterne 

lektorer, ph.d.’ere og undervisningsassisten-

ter. Med henblik på at samle uddannelse og

forskning inden for pædagogik er der etab-

leret et tværfakultært Institut for Læring.  

Vurdering
Det må konstateres, at det ikke har været 

muligt at leve op til målsætningen om at 

fastholde andelen af sektorens samlede 

optag. For at rette op på dette har 
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målrapportering

universitetet etableret brobygnings-

aktiviteter i forhold til gymnasieuddan-

nelserne. Disse aktiviteter suppleres med 

et samarbejde med lærere fra de nordjyske 

gymnasier med det formål at nyttiggøre 

universitetets viden og laboratoriefaciliteter 

i gymnasie-undervisningen.

De 12 nye uddannelser er udbudt inden for 

en bred vifte af fagområder og målet om, 

at uddannelser også skal være tilpasset 

arbejdsmarkedets behov, er opfyldt.

Med de angivne initiativer inden for det 

pædagogiske område, er visionen om at 

videreudvikle den problemorienterede 

studieform.

Efter- og videreuddannelse

Vision og mål 
Universitetets mål for efter- og videreud-

dannelse er at udvikle studieformerne i 

forhold til nye målgrupper, arbejdsmarke-

dets behov og den faglige udvikling.

Resultat
I kontraktperioden er antallet af master-

uddannelser forøget med 7, Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet har 

afholdt livslang uddannelse i 2000 og Det 

Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet har 

afholdt livslang uddannelse i hele perioden.

I perioden er ELITE blevet etableret. 

Der udbydes efteruddannelseskurser i 

Elektronik og IT. Desuden er del 1 og 2 af 

efteruddannelsen i »Arbejdsevnemetode« 

blevet gennemført.

I IT-Vest indgår Aalborg Universitet i 

samarbejdet om IT-uddannelser med 

Syddansk Universitet, Århus Universitet 

og Handelshøjskolen i Århus. Alle 

universitetets masteruddannelser inden for 

rammerne af IT-Vest er i den forbindelse 

udbudt som netbaseret undervisning.

Vurdering
Udviklingen på efteruddannelsesområdet 

viser en tiltagende bredde ikke mindst med

hensyn til undervisningsform. Anvendelsen 

af fjernundervisning har gjort denne del

af universitetets uddannelsesudbud 

tilgængeligt for personer, som på grund 

af deres erhvervsmæssige beskæftigelse 

ikke tidligere har kunnet tilrettelægge 

et uddannelsesforløb. Målet om en 

fortsat udvikling af udbud af efter- og 

videreuddannelse er dermed opfyldt.
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målrapportering

Internationalisering

Vision og mål 
Aalborg Universitet vil styrke den inter-

nationale dimension i uddannelserne.

Resultat
Den internationale dimension i uddannel-

serne er styrket bl.a. gennem udvikling af 16 

nye engelsksprogede kandidatuddannelser 

og 1 bacheloruddannelse. 

Endvidere er ECTS og Diploma Supplement 

gennemført for alle uddannelser.  I perioden 

har universitet fået foretaget en evaluering 

af uddannelsernes internationalisering, og 

efterfølgende er der udarbejde forslag til ny 

international strategi.

Alle universitetets studerende har mulighed 

for at studere i udlandet – enten gennem 

praktikophold eller et studieophold som en 

del af deres uddannelse. I nedenstående 

tabel vises udviklingen i antallet af 

studerende, der tager en meritgivende del 

af deres uddannelse i udlandet (udgående 

studerende). i hhv. praktik- og studieophold. 

Tabellen angiver også udviklingen i antallet 

af udenlandske studerende, der tager en del 

af deres uddannelse ved Aalborg Universitet 

(indgående studerende).

Ud over udenlandske studerende, der er 

på studieophold på AAU, er der indskrevet 

udenlandske studerende ved universitetets 

engelsksprogede heltidsuddannelser. 

Optaget af udenlandske studerende på disse 

uddannelser er steget fra 117 i 2002 til 228 

i 2003, svarende til en stigning på 95%. Den 

samlede bestand af udenlandske studerende 

udgør 1358 ultimo 2003.

Vurdering
Udviklingen af internationaliseringsområ-

det har vist en stigning i de engelsk-

sprogede uddannelser, antallet af

gæstestuderende og af udenlandske 

studerende på heltidsuddannelserne. 

Med de initiativer, som universitetet har 

gennemført som opfølgning på evalue-

ringen af internationaliseringen, forventes 

en fortsat stigning i internationaliseringsak-

tiviteterne.

Antal udgående og indgående studerende:
Tabel 7.

2000 2001 2002 2003

Udgående studerende 400 347 387 371
Indgående studerende 226 201 204 246
I alt 626 548 591 617
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Samspil med det 
omgivende samfund

Vision og mål
Det er universitetets mål at sikre en hur-

tig og effektiv formidling af viden til det 

omgivende samfund, og dermed give virk-

somheder, organisationer og institutioner 

adgang til ny viden og teknologi.

Resultat
Universitetet har oprettet et netværkscenter 

som platform for samarbejdsrelationer med 

virksomheder, organisationer og offentlige 

institutioner. Samarbejdet er organiseret i 

en række faglige netværk, hvori den løbende 

vidensudveksling fi nder sted. Faldet i an-

tallet af netværk skyldes en justering og 

tilpasning af netværksstrukturen, mens 

aktivitetsniveauet - opgjort som antal del-

tagere i netværkene -  har været stigende.

Til belysning af omfanget af forskningsakti-

viteter, der vil kunne nyttiggøres i et sam-

arbejde med erhvervslivet, er i tabel 6 

opgjort antallet af opfi ndelser og patent-

ansøgninger.

Vurdering
Opgørelsen af netværksaktiviteterne viser, 

at universitetets samarbejde med omver-

denen fortsat ligger på et højt niveau. 

Ligeledes har der været en stigning i antal-

let af anmeldte opfi ndelser, mens patentakti-

viteten endnu er så ny, at det er for tidligt at 

drage konklusioner ud fra tallene.

Samarbejde om forskning 
og undervisning

Vision og mål
Aalborg Universitet vil fremme samarbejdet 

om forskning og undervisning på tværs 

af faglige, institutionelle og geografi ske 

grænser.

Aalborg Universitet vil medvirke til at af-

skaffe barrierer i uddannelsessystemet, 

styrke mulighederne for fl eksibilitet gennem 

indgåelse af samarbejds- og meritaftaler 

samt i regi af IT-Vest forøge udbuddet af 

uddannelser.

Resultat
Der er indgået aftaler om samarbejde om-

kring overgang til universitetet og efter-

uddannelse af lærere i forhold til en række 

CVU’ere og andre typer af uddannelsesin-

stitutioner. Der er etableret brobygning i 

Antal netværk og netværksdeltagere:
Tabel 5.

2000 2001 2002 2003

Antal netværk 37 40 32 24
Antal deltagere i et eller fl ere netværk 2.475 3.425 2.750 2.800
 

Antal anmeldte opfi ndelser og patentansøgninger:
Tabel 6.

2000 2001 2002 2003

Anmeldelse af opfi ndelser 15 22 21 28
Patentansøgninger 11 19 16 12
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forhold til gymnasiale uddannelser og der 

har været et tæt samarbejde med Musik-

konservatoriet om opførelse af en fælles 

bygning i regi af Musikkens Hus. Under 

IT-Vest er der i kontraktperioden udviklet 

5 masteruddannelser og 3 kandidatuddan-

nelser.

Vurdering
Der er i kontraktperioden taget en række ini-

tiativer i forhold til samarbejde om forskning 

og undervisning, hvormed målet er opfyldt.

Arbejdsmiljø

Vision og mål
Aalborg Universitet vil arbejde for at skabe 

gode og motiverende rammer om såvel det

videnskabelige personale, det teknisk-

administrative personale og de studerende.

Resultat
For at iværksætte efter- og videreuddannelse 

for det teknisk-administrative personale, der 

bl.a. understøtter udvekslingsmuligheder 

til andre europæiske universiteter, indgik 

Aalborg Universitet i 2003 i udviklingen af et 

internationalt personaleudvekslingsprogram 

som henvender sig til administrativt ansatte 

på European Consortium of Innovative 

Universities (ECIU), hvor der tilbydes ophold 

fra 2 uger op til 5 måneder.

Arbejdsmiljøet for de studerende skal 

støttes bedst mulig. Universitetet har 

derfor fokuseret på boligudbuddet til de 

studerende, og der er etableret en ’Tag-over-

hovedet’ garanti fra Aalborg Kommune. På 

det sociale og kulturelle område ydes støtte 

til Studenterhuset, og der er indgået aftaler 

om brug af sportsfaciliteter.

Vurdering
Med initiativerne rettet mod personalet og 

de studerende er målet opfyldt.

Infrastruktur

Vision og mål
Aalborg Universitet vil stille den nødvendige 

informations- og kommunikationsteknolo-

giske infrastruktur til rådighed for de ansat-

te og de studerende. Endvidere skal de 

fysiske rammer udbygges og fornys i takt 

med aktivitetsudviklingen.

Resultat
Omstillingsprojektet IT-Indsatsen har 

til formål at integrere IT som redskab 

i alle universitetets aktiviteter. Der er 

bl.a. iværksat 60 projekter og der er 

afholdt seminarer, der skal analysere 

hvilke barrierer, der fi ndes for optimal 

IT-udnyttelse. For at udvikle bedre fjern-

undervisningssystemer er der oprettet et 

E-Learning Laboratorium med et projekt-

budget på 15 mio. kr. Hertil kommer et IT-

kompetence løft for undervisere.

Aalborg Universitetsbibliotek har oprettet 

et center for læringsressourcer med 98 

PC-arbejdspladser i åbne miljøer. I 2003 

blev en nyudviklet platform for Videnbase 

Nordjylland (VBN) forberedt og planlagt. 

Initiativet er rettet mod forskningsformidling 

samt til indberetning af forskningsprojekter 

og -publikationer.

Vurdering
Målene vedrørende den teknologiske 

infrastruktur er opfyldt. Med vedtagelsen 

af første version af udbygningsplan og ud-

arbejdelsen af principper for arealfordeling 

er denne del af universitetets mål på 

infrakstrukturområdet opfyldt.
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Driftregnskab for hovedkonto 19.22.17 Aalborg Universitet:
Tabel 8. (mio. kr. ekskl. moms)

2002
Regnskab

2003
Regnskab Budget

2003
Resultat

2004
Budget

Udgift 1.241,662 1.332,247 1.265,200 67,047 1.375,500
Løn 728,172 775,580 893,600
Øvrig 513,490 556,667 481,900

Indtægt 1.277,400 1.340,987 1.265,200 75,787 1.375,500
Nettoudgiftsbevilling 365,700 973,900 973,900 - 893,600
Driftsindtægter 911,700 367,087 291,300 75,787 481,900
 
Årets resultat 35,738 8,740 0,000 8,740 0,000

Hovedformålsoversigt - udgifter i alt:
Tabel 9. (mio. kr. årets priser)

2000 2001 2002 2003

Uddannelse 369,5 357,3 393,0 425,7
Forskning 415,7 376,1 425,8 458,6
Andre faglige formål 44,3 52,2 47,4 55,4
Fælles formål 145,3 145,3 140,4 157,7
Kapitalformål 72,4 189,3 177,0 182,9
Interne overførelsesudgifter 50,6 48,5 58,1 52,0
I alt 1.097,8 1.168,7 1.241,7 1.332,2
 

Driftsregnskab

Efter afslutningen af regnskabet har det vist 

sig, at der i 2003 har været en konteringsfejl, 

der betyder, at et beløb på 9,0 mio. kr. 

er medtaget 2 gange ved opgørelsen af 

indtægterne. Da fejlen er konstateret efter 

regnskabsafslutningen for 2003 og efter at 

regnskabet er afstemt med statsregnskabet, 

kan fejlen først korrigeres i regnskabet 

for 2004. Dette må tages i betragtning 

ved vurderingen af de regnskabsmæssige 

opgørelser i årsrapporten for 2003.

I forhold til budgettet viser regnskabet 

for 2003 en merudgift på 67,0 mio. kr. og 

en merindtægt på 75,8 mio. kr. Afvigelsen 

skyldes hovedsageligt institutionsinterne 

overførelser jf. tabel 9, dvs. omkontering 

mellem underkonti samt aktivitetsudvidelser 

vedrørende uddannelser, der henhører under 

Undervisningsministeriet. Merindtægterne 

skyldes desuden tilskud fra IT-Vest samt en 

stigning i driftsindtægterne. 

I forhold til 2002 er der en stigning 

i nettoudgiftsbevillingen og et fald i 

driftsindtægterne. Denne udvikling skyldes en 

ændret kontering af taxameterindtægterne, 

som fra 2003 indgår i nettoudgiftsbevillingen, 

jf. bemærkningerne til § 19.2 forskning og 

universitetsuddannelser i FL 2003.

Tabel 9 viser Aalborg Universitets udgifter 

fordelt på hovedformål. Udgifterne i 2003 

til universitetets kerneydelser, forskning 

og uddannelse, udgør 66,4 % af de samlede 

udgifter mod 65,9 % i 2002.

I tabel 10 vises resultatopgørelse og 

akkumuleret resultat for de underkonti, som 

indgår i universitetets driftsregnskab.
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Akkumuleret resultat:
Tabel 11. (mio. kr. årets priser)

2000 2001 2002 2003  

Årets resultat -117,9 10,9 35,7 8,7
Primobeholdning 148,6 30,7 41,6 77,4
Beholdning til
videreførelse 30,7 41,6 77,4 86,2
 

Akkumuleret resultat

Det akkumulerede resultat for hovedkonto 

19.22.17 Aalborg Universitet for perioden 

2000-2003 er vist i tabel 11.

Den akkumulerede beholdning på 86,2 mio. 

kr. planlægges anvendt til medfi nansiering 

af forskningsprojekter, styrkelse af den 

forskningsbaserede undervisning, initiativer 

til implementering af universitetsreformen, 

IT-projekter i forbindelse med budget- og 

regnskabsreformen samt udgifter ved den 

fysiske udbygning af universitetet.

Resultatopgørelse og akkumuleret resultat:
Tabel 10. (mio. kr. årets priser)

UK 10 - ordinær virksomhed 2000 2001 2002 2003

Indtægter 779,6 972,8 1.045,7 1.134,8
Udgifter 898,8 968,2 988,6 1.124,4
Resultat -119,2 4,6 57,1 10,5
Akkumuleret resultat 7,2 11,8 68,9 79,4
UK 90 - indtægtsdækket virksomhed

Indtægter 4,1 7,8 11,3 8,7
Udgifter 4,3 6,0 13,9 10,4
Resultat -0,3 1,8 -2,6 -1,7
Akkumuleret resultat 9,3 11,1 8,5 6,8
UK 95 - tilskudsfi nansieret forskningsvirksomhed

Indtægter 184,2 188,2 206,3 187,8
Udgifter 183,2 184,1 225,2 187,8
Resultat 1,0 4,1 -18,9 0,0
Akkumuleret resultat 14,8 18,9 0,0 0,0
UK 97 - andre tilskudsfi nansierede aktiviteter

Indtægter 12,0 10,8 14,0 9,7
Udgifter 11,6 10,4 13,9 9,7
Resultat 0,5 0,4 0,1 0,0
Akkumuleret resultat -0,5 -0,1 0,0 0,0
I alt

Indtægter 979,9 1.179,6 1.277,3 1.341,0
Udgifter 1.097,8 1.168,7 1.241,7 1.332,2
Resultat -117,9 10,9 35,7 8,7
Akkumuleret resultat 30,7 41,6 77,4 86,2
 

* På grund af konteringsfejl afviger det reelle resultat for 2003 
fra statsregnskabet.

*

*
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Bevillingsafregning
 

Bevillingsafregning for hovedkonti 19.22.17. 

Aalborg Universitet (Drift) og 19.22.18. 

Aalborg Universitet (Anlæg).

Anlægsudgiften vedrører universitetets 

udlæg til udvendig vedligehold af statslige 

ejendomme, der ejes af S-FoU (Statens 

Forsknings- og Uddannelsesbygninger) i 

henhold til SEA-ordningen (Statens Ejendoms-

Administration). 

Det videreførte underskud fra 2002 er 

udlignet ved tilskud fra § 19.11.05. S-FoU.

Indtægtsdækket virksomhed:
Tabel 13. (mio. kr. årets priser)

2000 2001 2002 2003

Indtægter 4,1 7,8 11,3 8,7
Udgifter 4,3 6,0 13,9 10,4
Resultat -0,3 1,8 -2,6 -1,7
Akkumuleret resultat 9,3 11,1 8,5 6,8

Ekstern virksomhed

Bevillingsafregning for 19.22.17. og 19.22.18.:
Tabel 12. (mio. kr.)

Bevilling
B + TB*

Regnskab Bevillings-
tekniske

omfl ytninger

Årets 
overskud

Akk. overskud 
til videreførelse 

ultimo året

19.22.17. Driftsbevilling 
- Øvrige drift 973,9 965,2 8,7 86,2
19.22.18. Anlægsbevilling
57. Tilskud udvendig vedligeholdelse 
af S-FoU-ejendomme
Udgifter 0,0 2,4 5,5 3,1 0,0
Indtæger 0,0 5,5 -5,5
 
* Bevilling og Tillægsbevilling.
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Akkumuleret resultat 1999-2002:
Tabel 14. (mio. kr. årets priser)

2000 2001 2002 2003

Indtægter 184,2 188,2 206,3 187,8
Udgifter 183,2 184,1 225,2 187,8
Resultat 1,0 4,1 -18,9 0,0
Akkumuleret resultat 14,8 18,9 0,0 0,0
 

Indtæger ved tilskudsfi nansieret 
forskning fordelt på fi nansieringskilder:
Tabel 15. (mio. kr. årets priser)

2000 2001 2002 2003

Statslige fonde- og 
programmidler 137,845 121,955 113,204 104,271
EU  andre internatio-
nale tilskudsgivere 16,225 19,950 25,188 27,882
Øvrige tilskudsgivere 30,101 46,282 67,987 55,596
- herunder private 
virksomheder 12,750 21,549 30,698 31,303
Indtægter i alt 184,171 188,187 206,379 187,749
 

Beholdninger af forudbetalte tilskud:
Tabel 16. (mio. kr. årets priser)

2000 2001 2002 2003

Tilskudsfi nansieret for-
skning og andre tilskuds-
fi nansierede aktiviteter
Statslige fonde- og 
programmidler 106,9 116,4 85,9 95,4
Øvrige tilskudsgivere 
og herunder EU 46,9 56,2 63,4 65,5
I alt 153,8 172,7 149,3 161,0
 

Tilskudsfi nansieret 
forskningsvirksomhed

Indtægterne ved tilskudsfi nansieret 

forskningsvirksomhed er i forhold til 2002 

faldet med 18,5 mio. kr. Som det fremgår 

af tabel 15 dækker denne udvikling over 

et fald i indtægter fra statslige fonds- og 

programmidler (forskningsrådsmidler) og 

øvrige tilskudsgivere, mens der har været en 

mindre stigning i tilskuddene fra EU.

Udviklingen i indtægterne fra øvrige 

tilskudsgivere dækker over en stigning i 

indtægterne ved samarbejdsaftaler med 

private virksomheder, mens faldet især 

skyldes faldende indtægter fra private 

fonde.

Indtægtsføringen af tilskud på underkonto 

95 og 97 sker i takt med, at der afholdes 

udgifter på de pågældende projekter 

(jf. retserhvervelsesprincippet). 

Indbetalte tilskud placeres indtil da på 

en beholdningskonto, som ikke indgår 

i driftsregnskabets indtægtsopgørelse. 

Omfanget af beholdninger fremgår af 

tabel 16. 
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Årværksforbrug 2000-2003 og 
budgetteret forbrug 2004:
Figur 5. 
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Personaleregnskab

I forhold til 2002 har der været en samlet 

stigning i personaleforbruget på 60,7 års-

værk. Udviklingen dækker over en vækst på 

4,1 % i det videnskabelige personale og 

1,7 % i det teknisk-administrative personale.

Personalebestand, samt til- og afgang fordelt på køn:
Tabel 17. (Antal cpr. nr./månedslønnede) 

2000
primo

2001
primo

2002
primo primo

2003
tilgang afgang ultimo

Professorer 86 89 93 116 18 13 121
110 18 13 115 Mænd

6 0 0 6 Kvinder

Lektorer 370 395 368 391 82 62 411
326 59 47 338 Mænd

65 23 15 73 Kvinder

Adjunker 133 135 143 162 76 53 185
117 58 34 141 Mænd

45 18 19 44 Kvinder

Øvrige VIP 110 122 137 158 126 99 185
114 88 74 128 Mænd

44 38 25 57 Kvinder

Administrative chefer 22 22 21 22 0 3 19
15 0 2 13 Mænd
7 0 1 6 Kvinder

AC tap 105 119 116 124 51 23 152
62 28 9 81 Mænd
62 23 14 71 Kvinder

Tap 600 620 674 709 129 135 703
201 38 38 201 Mænd
508 91 97 502 Kvinder

I alt 1.426 1.502 1.577 1.682 482 388 1.776
945 289 217 1.017 Mænd
737 193 171 759 Kvinder
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Påtegning og fremlæggelse

Aalborg Universitets Årsrapport for 2003 

er fremlagt i henhold til Finansministeriets 

bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om 

statens regnskabsvæsen mv. § 41 samt Akt 

63 af 11/12 2002.

Årsrapporten giver et retvisende billede 

af universitetets økonomiske og faglige 

resultater. For så vidt angår de dele af 

årsrapporten, som svarer til det ordinære 

regnskab, er kravene i regnskabs-

bekendtgørelsens § 39 opfyldt.

For øvrige oplysninger erklæres, at disse 

er dækkende, og at dokumentationen er til 

stede.

Påtegning

Årsrapporten for 2003 påtegnes af 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi 

og Udvikling i overensstemmelse med 

ovennævnte fremlæggelse.

Aalborg, den 5. april 2004

Universitetsdirektør

København, den 13. april 2004

Rudolf Straarup
Kommitteret
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Udviklingsmål Konkrete initiativer Målopfyldelse

3.1. Forskning

Fastholde og udvikle samspillet  
mellem grundforskning, under-
visning og anvendt forskning.
Koncentration af forsknings-
midler.

 
Konsolidering, fornyelse og 
videreudvikling.

Forøgelse af midlerne til 
basisforskning.

Forøgelse af den eksterne 
fi nansiering af forskningen.

Styrkelse af udvalgte 
forskningsmiljøer.

Bevillingen til basisforskning i 
2003 er ift. 2002 steget med 30 
mio. kr. til 312 mio. kr.
Tilskudsfi nansieret forskning er 
ift. 2002 faldet med 18 mio. kr. 
til 188 mio. kr. i 2003.

Gennemført.

Nye indsatsområder. Oprettelse af nye 
forskningsområder inden 
for Jordbrugsteknik, 
Effektelektronik, 
Materialeteknologi, Transport, 
Læring, IKT og Interkulturelle 
forhold, Center for Dansk-Tysk 
kulturtransfer, Væksthus (orga-
nisationskommunikation).

Gennemført.

Forskeruddannelse
Uddannelse af forskere til dæk-
ning af behovet såvel i universi-
tetssektoren som i den private 
og offentlige sektor.

Gennemføre analyse- og udvik-
lingsarbejde, som skal forbere-
de etableringen af nye forsker-
skoler.
Omdannelse af 1-2 forskerud-
dannelsesprogrammer til inter-
nationale programmer.

I kontraktperioden er der gen-
nemført etablering af 6 nye for-
skerskoler, hvoraf 3 er knyttet 
til internationale programmer.

3.2. Ordinær uddannelse

Fastholde og evt. øge andelen 
af sektorens samlede optag.

Udvikle viften af kandidatud-
dannelser.

Andelen af sektorens samlede 
optag via KOT er faldet fra 
10,1 % i 2002 til 9,9 % i 2003.
Nye uddannelser i 2003:

International virksomheds-
kommunikation.

    Turisme.
    Nanoteknologi.
    Innovation og 
    Entrepreneurship.
    Innovation og    
    Vidensøkonomi.

Fastholde gennemførelsespro-
center (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 samt gennemgang 
af alle studieordninger inden 
udgangen af 2002.

Gennemførelsesprocent i 2003:
   HUM: 59,6
   SAMF: 70,5
   TEK-NAT: 72,5
Gennemsnitlig overskridelse af 
gennemførelsestiden på 0,8 år.

Bilag 1. Afrapportering på målene i udviklingskontrakten
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3.3. Efter- og videreuddannelse

Udvikle studieformerne ift. nye 
målgrupper, arbejdsmarkedets 
behov og den faglige udvikling.

Øge antallet af åbne 
uddannelser, herunder master-
uddannelser og IT-Vest.

Livslang uddannelse i form af 
årlige arrangementer.

Imødekomme behov for 
skræddersyede kurser til 
erhvervsliv og offentlig sektor.

I kontraktperioden er antallet 
af masteruddannelser forøget 
med 7.

I kontraktperioden har SAMF 
afholdt livslang uddannelse i 
2000 og TEK-NAT 2000-2003.
 
ELITE: Gennemførelse af 
efteruddannelseskurser i 
Elektronik og IT.
Gennemførelse af 2. del af 
efteruddannelse i ’Arbejds-
evnemetode’ i 2003.

3.4. Kvalitet i uddannelserne

Styrke den forskningsbaserede
undervisning.

Udbud af kurser i universi-
tetsdidaktik generelt og 
med særlig indsats indenfor 
inddragelse af IKT samt for 
deltidsundervisere, ph.d.-
studerende og ph.d.-vejledere.

Gennemført.

Sikre relevans i uddannelserne. Gennemføre aftager- og 
dimittendundersøgelser.

Dimittendundersøgelse 
(i samarbejde med RUC) 
gennemført for årgangene 
1991-2001. Undersøgelsen blev 
offentliggjort april 2003.

Uddannelsesevaluering. Videreudvikle systematik 
ift. eksterne og interne 
evalueringer.

Der blev i 2002 igangsat 2 
uddannelsesevalueringer, der 
blev afsluttet i 2003.

Styrkelse af den internationale 
dimension i uddannelserne.

Alle skal have mulighed for 1 
semester i udlandet.

At der udvikles fl ere engelske 
kandidatuddannelser

Formidling af bolig til gæstestu-
derende.

371 studerende på ophold i 
udlandet (et fald på 30 i f.t. 
2002).
246 gæstestuderende fra 
udlandet (stigning på 42 i f.t. 
2002)
Bestanden af udenlandske 
studerende udgjorde 1.358 
ultimo 2003.
I kontraktperioden er der 
udviklet 16 engelsksprogede 
kandidatuddannelser og 1 
bacheloruddannelse.
Formidling af bolig til 444 
gæstestuderende i 2003 mod 
409 i 2002.

ECTS (European Credit Transfer
System) og Diploma Supplement
gennemføres for alle uddan-
nelser.

Gennemført.
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Integration af udenlandske 
ansatte og studerende
International evaluering 
ved  European University 
Association (EUA)

Der udvikles et program for 
danskundervisning.

Gennemført. Undervisningen  
evalueres i 2004.
Gennemført. Efterfølgende 
evalueringen er der udarbejdet 
forslag til ny international 
strategi.

4.1. Merit og fl eksibilitet

Medvirke til at afskaffe barrierer 
i uddannelsessystemet.

Styrke mulighederne for 
fl eksibilitet gennem indgåelse 
af samarbejds- og meritaftaler

Aftaler om samarbejde om 
overgang til universitet og 
efteruddannelse af lærere.
Brobygning ift. gymnasiale 
uddannelser.

Der er i kontraktperioden 
gennemført 9 samarbejdsaftaler 
heraf 5 CVU aftaler.
Brobygning afholdt for 
Nordjylland, Ringkjøbing og 
Viborg Amter. Ordningen er 
permanent.
Omvendt Brobygning. Der er 
indgået pilotaftale med Viborg 
Amt, hvor universitetsstude-
rende bl.a. prøver at undervise. 

4.2. Fagligt samarbejde med andre institutioner

Samarbejde med Musikkonser-
vatoriet, bl.a. om fællesbygning.

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

4.3. IT-Vest

Forøgelse af udbuddet af 
uddannelser i IT-Vest.

Udbyde eller bidrage til nye 
masteruddannelser i IT-Vest.

Udbyde alle master- og 
kandidatuddannelser i IT-Vest 
som fjernundervisning.

Der er i kontraktperioden 
udbudt 5 masteruddannelser  
og 3 kandidatuddannelser.
Gennemført.

4.4. Internationalt samarbejde med  andre universiteter

Videreudbygning af det 
internationale samarbejde med 
andre universiteter.

Videreudbygge samarbejdet 
i ECIU om etablering af 
uddannelse og forskning.

Videreudvikle et bredt 
samarbejde internationalt.

AAU har i regi af ECIU 
Graduate School samarbejdet 
omkring udvikling af fælles 
programmer på kandidat-
niveau.
I perioden er udformet ny model 
for studenterudveksling mellem 
partnerne.
Der er etableret 81 nye 
bilaterale samarbejdsaftaler.
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4.5 Samarbejde om vidensformidling 

Formidling af viden til 
erhvervsliv, organisationer og 
institutioner.

Oprette og udbygge netværk.

Udvikle et elektronisk-
vidensformidlingssystem.

Som følge af sammenlægninger 
er der 8 færre netværk ift. 2002, 
i alt 24 netværk
2.800 deltagere (50 fl ere ift. 
2002).
Videnbase Nordjylland.      
Vidensportal rettet mod det 
nordjyske erhvervsliv gen-
nemført. Ny platform udviklet i 
2003.

4.6 Nyttiggørelse af forskningsresultater

Oprettelse af patentsekretariat. 28 anmeldelser om opfi ndelser 
og 12 patentansøgninger i 2003.

4.7. Nordjylland som IT-fyrtårn

Midler fra AAU’s jubilæumsfond 
afsat til fi nansiering af projek-
ter.

14 projekter med AAU 
deltagelse i kontraktperioden.

4.8. Aalborg Universitets Kontaktråd

Oprettelse af kontaktråd med 
repræsentanter for større 
erhvervsvirksomheder, amter, 
kommuner og organisationer.

Oprettelse gennemført.
Etablering af Nordjysk 
Innovations Forum i samarbejde 
med Nordjyllands Amt, Aalborg 
Kommune og NOVI.

5.1. Personalepolitik

Gennemføre revision af perso-
nalepolitikken.
Gennemføre analyser af fl eksi-
bel løndannelse.
Arbejde for at afhjælpe køns-
mæssige skævheder i personale-
sammensætningen.

Udarbejde forslag til revision af 
personalepolitikken.
Udvikle værktøjer/procedurer til
analyse af lønudviklingen.
Udarbejde planer for opretning 
af skævheder i personalegrup-
per.

Gennemført

Igangsat.

Ligestillingsopgørelser udarbej-
des hvert 2. år.

5.2. Kompetenceudvikling

Etablere lederudviklings-
program.

Gennemføre kompetenceudvik-
ling af TAP’er.

Etablering af internt uddannel-
sesprogram for valgte ledere.

Oprettelse af intern forvalt-
ningsuddannelse. 

Introduktionskursus for nyvalg-
te ledere afholdt i 2002 og 2003.

Er ikke igangsat.
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5.3. Studerende

Stille faciliteter på det sociale, 
kulturelle og sportslige område 
til rådighed for de studerende. 

Udvikling af de studerendes IT-
kompetencer og muligheder for 
at søge på internettet.

Sikre alle studerende adgang til 
en bolig.
Tilvejebringe rammer for kultu-
relle og musikalske aktiviteter.
Sørge for sportsfaciliteter.
I samarbejde med CTU og 
Lunds Universitet at medvirke 
til etablering af netportal 
(Studenternet).

Gennemført.

Gennemført.

Gennemført.
Projekt ITCampus omfattende 
udvikling af webportal gennem-
ført.
HUM har etableret kurser i 
IT-kompetencer for alle stude-
rende.

6.1. IT Indsatsen

Integrering af IT som redskab i 
alle universitetets aktiviteter.

Iværksætte og støtte IT-
omstillingsprojekter.
Udvikle systemer til 
fjernundervisning.

Gennemført.

AAU-portalen. Et integreret 
IT- integrations og optimerings-
projekt er igangsat.

6.2. Aalborg Universitetsbibliotek

Sikring af brugervenlig adgang 
til relevant information og 
dokumentation.

Web-adgang til Danmarks Elek-
troniske forskningsbibliotek.

Integration af biblioteket i lær-
ingsprocessen.

Oprette center for læringsres-
sourcer (LRC).

Oprette internetadgang til for-
skningspublikationer.

Ny website udviklet i  2003. 
AUB’s fjernadgangssystem er 
bl.a. integreret heri.
Ny undervisningsmodel for 
brugerundervisning imple-
menteret.
Der er nu adgang til 98 pc’ere 
med  internet i åbne arealer.

Ny platform forberedt.

6.3. Bygninger

Sikring af de bygningsmæssige 
rammer for udviklingen i 
universitetets aktiviteter.

Udarbejde plan for byggeri i 
Sdr. Tranders område.
Udarbejde principper for 
arealfordeling.

1. version af udbygningsplan er 
udarbejdet.
Gennemført.

6.4. Aalborg Universitetsadministration

Understøtte de faglige aktivite-
ter med en velfungerende og 
effektiv administration og infra-
struktur.

Udvikling af ledelsesstøtte-
værktøjer.

Forenklede og brugeroriente-
rede administrative IKT-løsnin-
ger.

Der er implementeret et 
DataWareHouse, der er under 
løbende udvikling.
Arbejdet med digital forvaltning 
udvikles løbende.
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Resultat:

1999 2000 2001 2002 2003
Antal kandidater 670 728 894 1.033 988
Antal bachelorer 763 805 955 925 976
Antal ph.d. grader 70 64 66 88 89
Forskningspublikationer 1.926 2.159 2.015 2.297 2.324
Regnskab
- indtægter 967,8 979,9 1.179,6 1.277,3 1.341,0
- udgifter 952,7 1.097,8 1.168,7 1.241,7 1.332,2
- årets resultat 15,1 -117,9 10,9 35,7 8,7
- akkumuleret resultat 148,6 30,7 41,7 77,4 86,2
 

Anmærkning: Bevillinger og indtægter er opgjort i årets priser.

Aktiviteter:

1999 2000 2001 2002 2003
Heltidsuddannelse
- optaget (KOT) pr. 01.10 1.979 1.981 1.916 1.893 1.915
- bestand 9.453 10.477 10.834 10.796 11.011
- STÅ-produktion 6.130 6.517 6.859 7.205 7.381
Adgangskursus
- STÅ-produktion 163 155 174 183 149
Deltidsuddannelse
- årselever 563 635 706 695 641
Internationalisering
- udgående studerende 304 400 347 387 371
- indgående studerende 179 226 201 204 246
Forskeruddannelsesårsværk 245 260 280 320 319
 

Bilag 2. Nøgletal

Ressourcer: 

1999 2000 2001 2002 2003
Taxameterbevillinger
- ordinær uddannelse 304,4 321,3 353,3 371,6 389,1
- adgangskursus 5,9 8,5 9,7 10,3 8,9
- deltidsuddannelse 11,7 14,0 15,8 15,4 13,9
Basisbevilling til forskning 230,3 239,9 272,4 282,0 312,9
Tilskuds forskningsvirksomhed 186,0 184,2 188,2 206,3 187,8
Personaleforbrug, årsværk
- ordinært fi nansierede 1.423,7 1.509,9 1565,5 1.661,9 1.696,1
  heraf VIP-årsværk 680,2 729,8 757,7 905,1 934,0
- eksternt fi nansierede 289,8 297,9 297,0 294,0 320,5
  heraf VIP-årsværk 225,0 233,5 232,3 235,3 253,1
Bygningsarealer, m2 netto 161.731 164.150 167.747 162.325 168.686
 

Anmærkning: Bevillinger og indtægter er opgjort i årets priser.
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Bilag 3. Formålsopdelt regnskab

Formålsopdelt regnskab:
mio. kr. årets priser ekskl. moms

2000 2001 2002 2003
Heltidsuddannelse 318,592 300,689 328,016 362,964
Deltidsuddannelse 24,773 28,514 33,119 30,423
Ikke-videregående uddannelse 9,492 8,393 8,818 7,557
Øvrige uddannelse 16,660 19,727 23,080 24,768
Uddannelse i alt 369,517 357,22 393,033 425,712

Basisforskning 200,059 161,258 221,255 278,323
Ph.d.- basisforsikring 32,502 36,836 - -
Forskeruddannelse 39,798 33,227 36,871 44,759
Tilskudsfi nansieret forskning 139,017 141,401 160,429 132,015
Kontantforskning 4,355 3,343 7,252 3,500
Forskning i alt 415,731 376,065 425,807 458,597

Biblioteker 41,789 42,683 43,987 44,812
Øvrige 2,537 9,486 3,382 10,540
Andre faglige formål i alt 44,323 52,169 47,369 55,352

Bygningsdrift 71,641 58,615 59,620 69,783
Generel ledelse og administration 49,792 69,687 66,696 75,273
Øvrige 23,870 17,047 14,133 12,614
Fællesformål i alt 145,303 145,349 140,449 157,670

Lejemål 33,433 148,611 152,205 157,477
Prioritetsydelser 0,631 - - -
Vedligehold og mindre byggearbejde 38,304 40,654 24,773 25,416
Kapitalformål i alt 72,368 189,265 176,978 182,893

Intern overførselsudgift 50,575 48,510 58,064 52,024

Udgifter i alt 1.097,817 1.168,680 1.241,700 1.332,248

 
Anmærkning: Fra 2002 indgår ph.d. - basisforskning i beløbet basisforskning.
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Rektor

Fakulteter

Bestyrelse

Det Humanistiske 
Fakultet

BibliotekAdministration

Det Teknisk-Naturviden-
skabelige Fakultet

Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet

De Humanistiske 
Institutter

De Samfundsvidenska-
belige Institutter

De Teknisk-Naturvidenska-
belige Institutter

Bygningsteknik

Elektroniske Systemer

Vand, Jord og Miljøteknik

Produktion

Læring

Erhvervsstudier

Musik og Musikterapi

Sprog og Internationale 
Kulturstudier

KommunikationØkonomi, Politik og Forvaltning

Sociale Forhold 
og Organisation

Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold

Energiteknik

Maskinteknik

Fysik og Nanoteknologi

Datalogi

Matematiske Fag

Bio- og Miljøteknologi

Arkitektur og Design

Samfundsudvikling og 
Planlægning

Sundhedsteknologi

Esbjerg Tekniske
 Institut

Bilag 4. Organisationsdiagram
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