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”Fra mark til væksthus”

Aalborg Universitet kunne i 2004 fejre 

30-års-jubilæum. I fotoserien vises klip fra 

universitetets historie, og tallene herunder 

giver indblik i udviklingen inden for centrale 

områder frem til i dag. 

*AUC og integrerede institutioner

Centrale nøgletal:

*1974 1984 1994 2004

Optag til heltidsuddannelser i alt 911 1.500 1.480 3.035

Bestand af studerende i alt 1.975 4.477 8.495 13.324

Personale i alt (årsværk)

- heraf videnskabeligt personale

471

250

593

383

1.113

679

2.090

1.269

Budget (mio. kr., årets priser) 70 231 499 1.373
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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 og

  ingeniørvidenskab.

Gennem uddannelse 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 regio-

nalt, nationalt og internationalt.

Aalborg Universitet vil markere sig som et 

innovativt universitet gennem en dynamisk 

forskning og fl eksible uddannelser.

Aalborg Universitets pædagogiske model 

skal være med til at placere universitetet på 

forkant gennem den problemorienterede og 

projektbaserede undervisningsform.

Aalborg Universitet kombinerer et regionalt 

og nationalt engagement med en global 

orientering.

Aalborg Universtitet hører under 

Ministeriet for Videnskab, Tekno-

logi og Udvikling. Årsrapporten 

afl ægges for hovedkonto 19.22.17.
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Beretning

Vision og mål 2004

Aalborg Universitets mission udmøntes i 

nedenstående visioner:

Aalborg Universitet vil:

gennem forskningsaktiviteter bidrage 

til samfundets vidensopbygning

konsolidere, forny og videreudvikle 

forskningsaktiviteterne

fastholde og udvikle samspillet mel-

lem grundforskning, uddannelse og 

anvendt forskning

fastholde det samlede optag

udvikle viften af kandidatuddannelser, 

sikre kvaliteten af disse og fortsat ud-

vikle den problemorienterede studie-

form

udvikle studieformerne i forhold til 

nye målgrupper, arbejdsmarkedets 

behov og den faglige udvikling

styrke den internationale dimension i 

uddannelserne

sikre en hurtig og effektiv formidling 

af viden til det omgivende samfund

fremme samarbejdet på tværs af fag-

lige institutionelle grænser

stille den nødvendige informations- 

og kommunikationsteknologiske 

infrastruktur til rådighed. De fysiske 

rammer skal fornys og udbygges i takt 

med aktivitetsudviklingen.

Året 2004 er karakteriseret ved, at der ikke 

er indgået en udviklingskontrakt mellem 

universitetet og Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling. I stedet har ministe-

riet anmodet universitetet om at præcisere 

en række visioner og mål for 2004 sammen 

med klare succeskriterier, der kan vise gra-

den af målopfyldelse.

I målrapporteringen angives det, hvorledes 

visionerne er opfyldt sammen med en vurde-

ring af målopfyldelsen. I bilag 2 er målrap-

porteringen opsummeret i skemaform.

Centrale nøgletal:
Tabel 1. 

2002 2003 2004

Samlede udgifter (mio. kr.) 1.277 1.341 1.439

Antal studerende 13.004 13.006 13.324

Antal studenterårsværk (heltidsuddannelse) 7.205 7.381 7.506

Antal kandidater 1.033 988 1.071

Antal personaleårsværk 1.956 2.017 2.090
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Beretning

Vigtige begivenheder i 2004

30-års-jubilæum

I 2004 kunne Aalborg Universitet markere 

30-års-jubilæum. Højtideligheden blev fejret 

med deltagelse af Hendes Majestæt Dron-

ningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen 

samt 1.600 andre gæster. Aalborg Universi-

tet har igennem årene udviklet sig i  stør-

relse, faglig bredde og videnskabelig styrke. 

Universitetets motto – ad nye veje – har 

bl.a. udmøntet sig i den problemorienterede, 

projektorganiserede læringsmodel og et tæt 

forsknings- og uddannelsessamarbejde med 

omgivelserne både regionalt, nationalt og 

internationalt.

Doktorgrader og æresdoktorer 
i 2004

Universitetet har i 2004 tildelt doktorgrader 

til følgende personer: lektor, dr.phil. Vincent 

F. Hendricks for afhandlingen ”Forcing Epi-

stemology”, prof., dr.techn. Dejan Popovic 

for afhandlingen ”Control of Walking in 

Disabled Humans”, og prof., dr.techn. Finn 

V. Jensen for afhandlingen ”Graphic Models 

for Belief Updating and Decision Making”.

I forbindelse med jubilæumsfesten blev der 

udnævnt fi re æresdoktorer: Professor Marian 

P. Kazmierkowski fra Warsaw University of 

Technology i Polen ved det tekniske område 

bl.a. begrundet i professorens pionerar-

bejde inden for kontrol af elektromotorer. 

Professor Andries Brouwer fra det Tekniske 

Universitet i Eindhoven i Holland begrundet 

i professorens kapacitet inden for de mate-

matiske og datalogiske områder. Professor 

Norman Fairclough fra Lancaster University 

i England ved det humanistiske område 

begrundet i professorens pionerarbejde 

inden for den humanistiske og den sam-

fundsvidenskabelige verden, med lingvistik 

som hovedområde. Professor Arlie Russel 

Hochschild, University of California, Berke-

ley, USA ved det samfundsvidenskabelige 

område begrundet i professorens forsk-

ningsarbejde med arbejds- og familieliv, køn, 

kapitalisme og globalisering.

Første år med universitetsbesty-
relse

Primo 2004 tog universitetets ny bestyrelse 

fat på de opgaver, der skulle løses for at 

implementere universitetsloven.  Først og 

fremmest omfattede det udarbejdelse af en 

vedtægt for universitetet, og efter en bred 

debat blandt ansatte og studerende blev 

vedtægten udformet og godkendt af besty-

relsen. I fortsættelse heraf nedsatte besty-

relsen et ansættelsesudvalg med henblik på 

besættelse af rektorstillingen for Aalborg 

Universitet. 

I henhold til universitetsloven godkender 

bestyrelsen universitetets budget efter 

indstilling fra rektor, herunder fordeling 

af de samlede ressourcer og principperne 

for ressourcernes anvendelse. Bestyrelsen 

godkendte således budgettet for 2005 og 

forholdt sig særligt til ressourceanvendel-

sen i 2005 og udviklingen i de økonomiske 

rammer for 2005-2008. Bestyrelsen vægter, 

at budgettet nu og fremover skal tage højde 

for omstillinger, at der afsættes midler til 

strategiske formål på centralt hold, og at 

der på fakulteterne afsættes midler til nye 

initiativer.

Bestyrelsen har endvidere påbegyndt ar-

bejdet med en ny strategi for universitetet. 

Der lægges vægt på, at strategien afspejler 

universitetets særlige kendetegn. Strategi-

arbejdet foregår i en proces, hvor både de 

ansatte og studerende er inddraget.
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Beretning

Nye forskningsinitiativer

Center for Tele Infrastruktur (CTIF) blev of-

fi cielt indviet i 2004. Centret skal fokusere 

på samspillet mellem den kablede og den 

trådløse telekommunikation – et krydsfelt 

for fremtidens teleløsninger. Centret skal 

optimere samspillet mellem fi re hovedom-

råder: trådløs kommunikation, netværks-

planlægning, indlejrede softwaresystemer 

samt optiske fi bre og netudstyr. De to første 

felter udgør centrets faglige kompetence, 

det tredje ligger i universitetets Center for 

Indlejrede Softwaresystemer. Det fjerde 

felt er spydspidskompetence for Danmarks 

Tekniske Universitetet, som Center for Tele 

Infrastruktur har et tæt samarbejde med.

Universitetets tre fakulteter har i 2004 

arbejdet på etablering af et tværfakultært 

Center for Digital Forvaltning. Centret får 

til formål at koordinere og fremme forsk-

nings- og undervisningsinitiativer inden for 

digital forvaltning ved universitetet med 

begrundelse i, at digital forvaltning bliver en 

af de store udfordringer i de kommende år 

for kommuner, amter og stat samt for andre 

offentlige og private organisationer. Centret 

planlægges således etableret for at imødegå 

behovet for større viden om perspektiver 

og barrierer for digital kommunikation samt 

behovet for en forsknings- og undervisnings-

indsats på området.

I et samarbejde med COWI A/S har forsk-

ningsgruppen for Byudvikling og Mobilitet 

udviklet en model til forklaring af budget-

overskridelser ved store infrastrukturprojek-

ter. Et konkret resultat af dette samarbejde 

er, at forskningsgruppen i 2004 har udviklet 

en metode for det engelske transportmini-

sterium til at komme budgetoverskridelser i 

store transportprojekter til livs.

Lægeuddannelsen

Som konkret satsning har bestyrelsen be-

sluttet at arbejde på at etablere en læge-

uddannelse på Aalborg Universitet dels 

for at bidrage til at afhjælpe lægemangel i 

Nord- og Vestjylland og dels for at uddanne 

læger til medicoindustrien. Medio 2004 blev 

der indsendt en ansøgning til ministeriet. I 

september 2004 anbefalede Sundhedsstyrel-

sen i et høringssvar, at der bliver etableret 

en kandidatdel af medicinuddannelsen på 

Aalborg Universitet.

Andre nye heltidsuddannelser

I 2004 har Aalborg Universitet udviklet fi re 

nye uddannelser, med start i 2005. Det dre-

jer sig om:

Kandidatuddannelse i Læring og 

Forandringsprocesser med fokus på 

lære- og forandringsprocesser inden 

for uddannelsessystemet og erhvervs-

livet

Kandidatuddannelse i Socialt Ar-

bejde der sigter mod analyse- og 

evalueringsopgaver inden for sociale 

arbejdsområder

Bachelor- og Kandidatuddannelse 

i Medialogi med fokus på, hvordan 

teknologiske fremskridt kan udnyttes i 

produktion af computerspil og compu-

tergenererede tegnefi lm.

Inden for materialeteknologi er der oprettet 

et engelsksproget Joint Degree Programme 

in Material Science (fælles kandidatuddan-

nelse). Uddannelsen udbydes ved Aalborg 

Universitet, Hamburg University of Techno-

logy i Tyskland og Universidad de Aveiro i 

Portugal. Uddannelsen indeholder bl.a. et 

praktikforløb i industrien.
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Beretning

Masteruddannelser

Der er etableret tre nye masteruddannelser i 

henholdsvis Public Administration, Arbejds-

markeds- og Personaleforhold samt Køn og 

Velfærd – Lighed og Forskellighed.

Vidensudveksling

Iværksætterakademiet IDEA

Aalborg Universitet blev i 2004 partner i 

det ny iværksætterakademi International 

Danish Entrepreneurship Academy – (IDEA). 

Aalborg Universitet indgår i et konsortium 

med over 30 deltagere fra uddannelsessy-

stemet, ligesom der også er opbakning fra 

en række større virksomheder og interes-

seorganisationer. Formålet med IDEA er 

at bringe Danmark i den europæiske elite 

inden for iværksætterområdet. For at styrke 

samarbejdet etableres fem regionale IDEA-

centre. Aalborg Universitet har fået ansvaret 

for temaet ”Højteknologiske iværksættere og 

innovation i et internationalt perspektiv”.

ForskerKontakten

ForskerKontakten, der er blevet etableret på 

baggrund af det jysk-fynske erhvervssam-

arbejde, har som mål at give erhvervslivet 

fl ere og bedre adgangsveje til ny viden og 

teknologi på de jysk-fynske forskningsinsti-

tutioner. Dette sker gennem etablering af 

netværk, hvor ForskerKontakten råder over 

ca. 20 mio. kr. til etablering og drift af nye 

og eksisterende netværk. Der er i alt bevil-

get ti netværk, hvoraf Aalborg Universitet 

har fået de tre.

Nordjysk Innovationsforum (NIF)

Aalborg Universitet har deltaget aktivt i 

NIF’s aktiviteter, der omfatter fi re indsats-

områder: It/elektronik/software, bio/medico, 

nano- og materialeteknologi samt de tra-

ditionelle erhverv. I 2004 har universitetet 

endvidere bidraget til udarbejdelse af en 

international strategi for regionen, samt til 

skabelsen af en sammenhængende regional 

indsats for de vidensintensive iværksættere.

Fysisk udbygning af universitetet 

I 2004  blev to nye bygninger for uddannelse 

og forskning færdiggjort. Det drejer sig om 

bygningen i Kroghstræde 1 til Humaniora og 

bygningen på Fredrik Bajers Vej 3 til Biotek-

nologi. Begge bygninger er taget i brug ved 

årsskiftet 2004-2005.
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Beretning

Økonomiske resultater

På det økonomiske område har der i 2004 

kun været mindre ændringer, når indtægter-

ne via fi nansloven for 2004 vurderes samlet. 

Flerårsaftalen om universiteternes økonomi 

2003-2005 indebærer, at bevillingsniveauet 

fastholdes på 2002-niveauet, at der tilføres 

øgede midler til forskning, og at universite-

terne friholdes for generelle besparelser.

Det regnskabsmæssige resultat for 2004 

kan opgøres til 13,3 mio. kr., som sammen 

med den akkumulerede beholdning ultimo 

2003 resulterer i en samlet beholdning til 

videreførelse på 99,5 mio. kr. Opgørelse 

over regnskabsresultatet med forklaringer 

til årets udvikling fremgår af afsnittet om 

driftsregnskabet.

Årets resultat:
Tabel 2. (mio. kr.)

Indtægter/bevillinger 1.439,3

Udgifter 1.426,0

Resultat 13,3

Akkumuleret resultat primo 2004 86,2

Akkumuleret resultat ultimo 2004 99,5
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Beretning

Faglige resultater

Indikatorer for udviklingen i universite-

tets faglige aktiviteter er vist i fi gur 1. Det 

samlede optag, der indeholder optaget via 

den koordinerede tilmelding og det direkte 

optag, viser et fald i forhold til 2003. Udvik-

lingen skyldes et mindre optag gennem den 

koordinerede tilmelding, mens der fortsat er 

en vækst i det direkte optag.

Der er i 2004 uddannet 1.071 kandidater 

mod 988 i 2003 svarende til en stigning på 

8,4 %.

Som udtryk for forskningsaktiviteterne anven-

des tallene for ph.d.-grader, bestand af ph.d.-

studerende og forskningspublikationer. Der er i 

2004 tildelt 87 ph.d.-grader mod 89 ph.d.-grader 

i 2003, hvilket udgør et fald på 2,2 %. Omvendt 

er bestanden stigende fra 474 ph.d.-studerende 

i 2003 til 535 i 2004 svarende til 12,9 %. Der har 

været en vækst på 2,7 % i antallet af forsknings-

publikationer.

Universitetets samarbejde med virksomheder, 

organisationer og offentlige myndigheder er højt 

prioriteret. Indtægterne ved den eksterne virk-

somhed viser en fremgang på 17,1 %. 

17,1

Den procentvise udvikling i udvalgte 
aktivitetsindikatorer 2003-2004:
Figur 1. (Ændring i forhold til 2003)
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Beretning

Kommende opgaver

Af større opgaver i 2005 skal der især peges 

på den fortsatte implementering af den nye 

ledelsesstruktur i medfør af universitetslo-

ven, herunder ansættelse af en ny rektor, 

vedtagelse af universitetets strategi for 

2006–2010, udformning af udviklingskon-

trakten 2006 til og med 2009 samt udførelse 

af målene i udviklingskontrakten for 2005. 

Udviklingskontrakten for 2005 omfatter i alt 

36 kvalitative og kvantitative mål inden for 

forskning, uddannelse, samspil med omgi-

velserne og internationalisering. Ifølge disse 

mål vil Aalborg Universitet i 2005:

Forskning:
gøre en særlig indsats i de kommende 

år for at styrke nuværende stærke 

forskningsmiljøer, støtte spirende 

forskningsområder, udvikle systemer 

for forskningsevaluering, indlejre væ-

sentlige forskningsmiljøer samt forøge 

ph.d.-produktionen

fastholde den eksternt fi nansierede 

forskning på et niveau med gennem-

snittet af de seneste tre år

arbejde videre med indlejring af 

aktiviteterne i fi re af universitetets 

forskningsmiljøer, Akademiet for Mi-

grationsstudier i Danmark, Center for 

Arbejdsmarkedsforskning, Center for 

Industriel Produktion samt Center for 

Sanse-Motorisk Interaktion

satse på at optaget af ph.d.-stude-

rende øges fra et 2004-niveau på 135 

til omkring 200 om året i løbet af 2005 

og 2006.

Uddannelse:
sikre relevante og tidssvarende 

udbud af uddannelser og arbejde for 

at fastholde det nuværende optag af 

studerende. De nuværende gennem-

førelsesprocenter vil blive analyseret 

og et koncept for kvalitetssikring af 

uddannelserne vil blive udviklet

fortsætte dialogen med Videnskabs-

ministeriet i forhold til etablering af 

kandidatdelen af en lægeuddannelse 

på Aalborg Universitet

forberede ansøgninger om mindst tre 

nye masteruddannelser og fastsætte 

mål for dimensionering af uddan-

nelsestilbud til efteruddannelse af 

gymnasielærere

implementere de nye uddannelses-

bekendtgørelser og fastlægge evalu-

eringsform og –hyppighed herunder 

retningslinjer for gennemførelse af 

turnusevalueringer og for valg af eva-

lueringsorganisation.
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Beretning

Samarbejde med omgivelserne:
styrke fokus på samspillet og videns-

udveksling med universitetets om-

givelser inden for både forskning og 

uddannelse

fortsat udvikle nye eller forstærke 

eksisterende vidensdelingsinstrumen-

ter, såsom forøgelse af opfi ndelser, 

fastholdelse af antal samarbejdsafta-

ler omkring tilskudsfi nansieret forsk-

ningsvirksomhed og indtægtsdækket 

virksomhed. Endvidere vil universi-

tetet søge at etablere et aktieselskab 

med henblik på at fremme den kom-

mercielle udvikling af universitetets 

forskningspatenter som et konkret 

eksempel på implementering af mål 

på dette område

forstærke fokus på innovation og 

iværksætteri. Universitetet vil i den 

forbindelse etablere et iværksættera-

kademi inden for universitetets egne 

rammer bl.a. for at bidrage til Aalborg 

Universitets aktiviteter inden for 

iværksætterakademiet IDEA (Inter-

national Danish Entrepreneurship 

Academy)

videreudvikle samspillet med omgivel-

serne herunder samarbejdsaftaler med 

Centre for Videregående Uddannelser 

(CVU) og Korte Videregående Uddan-

nelsesinstitutioner (KVU).

Internationalisering:
fastlægge strategi for internationalise-

ring bl.a. med henblik på deltagelse i 

det globale uddannelsesmarked

arbejde på fastlæggelse af en plan for 

fremtidigt og forøget optag af interna-

tionale studerende (som p.t. udgør 10 

% af de studerende på universitetet) 

samt en plan for fastholdelse af den 

høje andel af udenlandske forskere

udvikle mindst to nye Joint Degree 

Programmes (fælles kandidatuddan-

nelser).
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Målrapportering

En skematisk og kortfattet afrapportering af 

mål, succeskriterier og resultater er samlet i 

bilag 2.

Forskning

Vision og mål

Universitetet skal gennem sin forskning 

bidrage til samfundets vidensopbygning og 

vil fastholde og udvikle samspillet mellem 

grundforskning, uddannelse og anvendt 

forskning. Som grundlag herfor skal der ske 

en forøgelse af midler til basisforskning og 

den eksterne forskning. Aalborg Universitet 

vil øge forskningspubliceringen med 3 %.

Bevilling til basisforskning 
og tilskudsfi nansieret forskning:
Figur 2. (mio. kr., årets priser)
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Resultat

Til at belyse forskningsaktiviteter er an-

vendt ressourceudviklingen, udviklingen i 

antal eksternt fi nansierede projekter, sam-

mensætning af den tilskudsfi nansierede 

forskningsvirksomhed samt antal forsk-

ningspublikationer.

Udviklingen i bevilling til basisforskning og 

de eksterne midler fremgår af fi gur 2. 



2004

Aalborg Universitet  -  Årsrapport 22

Målrapportering

Indeks for den tilskudsfi nansierede forsknings-
virksomheds fi nansieringskilder:
Figur 3.
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Som det fremgår af sammensætningen af 

den tilskudsfi nansierede forskningsvirk-

somhed (fi gur 3) er der stor variation i 

fi nansieringskilderne. Bortset fra 2002 har 

indtægterne været på niveau i årene 1999-

2003, men i 2004 er indtægterne steget med 

17 % i forhold til 2003. Der er fortsat vækst 

i indtægterne fra private virksomheder og 

EU, men også de statslige fonds- og pro-

grammidler er  stigende i 2004 efter at have 

været faldende de foregående tre år.

Vurdering

Målet om forøgelse af bevillingen til ba-

sisforskning og den eksternt fi nansierede 

forskning er opfyldt. Udviklingen i antallet af 

forskningspublikationer er med 2,7 % vækst 

tæt på målsætningen.

Rekruttering

Vision og mål

Det er universitetets mål at fastholde det 

nuværende optag på ca. 3.000 studerende og 

at stille uddannelsespladser til rådighed for 

unge, der ønsker en videregående uddannel-

se. Optaget skal styrkes gennem udvikling 

af nye kandidatuddannelser og initiativer til 

sikring og fortsat udvikling af den problem-

orienterede studieform. 

Resultat

Optaget via den koordinerede tilmelding 

har ligget stabilt omkring 1.900 optagne 

de senere år. Udviklingen i 2004 betød dog 

en nedgang, som det fremgår af tabellen 

nedenfor, bl.a. som følge af et fald i ung-

domsårgangene. I det direkte optag til 

heltidsuddannelser og adgangskursus er der 

derimod tale om en fortsat stigende tendens 

i optaget, således at det samlede optag i 

2004 ligger på niveau med 2003.
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I 2004 har Aalborg Universitet udviklet fi re 

nye kandidatuddannelser, med start i 2005. 

Det drejer sig om Kandidatuddannelse i 

Læring og Forandringsprocesser,  Kandi-

datuddannelse i Socialt Arbejde, og Kandi-

datuddannelse i Medialogi og Joint Degree 

Programme in Material Science (fælles kan-

didatuddannelse), som er en engelskspro-

get uddannelse, der udbydes ved Aalborg 

Universitet, Hamburg University of Techno-

logy i Tyskland og Universidad de Aveiro i 

Portugal. 

Med sigte på at udvikle den problemoriente-

rede studieform har Pædagogisk Udviklings-

center afholdt adjunktpædagogikumforløb 

med deltagelse fra alle fakulteter og afholdt 

4 grundkurser for universitetsundervisere 

samt foretaget en behovsanalyse med 

henblik på udvikling af aktiviteter for stu-

derende målrettet den problemorienterede 

undervisning.

Universitetet har i 2004 styrket initiativet 

med brobygningsaktiviteter, der giver elever 

fra gymnasier, HF-kurser og handelsskoler 

mulighed for at få et bedre kendskab til det 

at være studerende ved Aalborg Universitet. 

Her får eleverne mulighed for personligt at 

møde studerende og undervisere samt udar-

bejde et miniprojekt.

Vurdering

Med en målsætning om et optag på 3.000 

studerende kan det konstateres, at målet 

for universitetet som helhed er nået. Uni-

versitetet har med 4 nye uddannelser inden 

for forskellige fagområder opfyldt initiativet 

med at udvide rækken af kandidatuddan-

nelser. Målsætningen om fortsat udvikling af 

universitetets undervisningsform er opfyldt 

dels via løbende forskning inden for området 

og dels gennem initiativer i regi af Pædago-

gisk Udviklingscenter.

Effektivitet og produktion

Vision og mål

Universitetet vil i 2004 fastholde nuværende 

gennemførelsesprocenter. 

Resultat

For at sikre en ensartet opgørelsesmetode af 

gennemførelsesoplysninger mellem de vide-

regående uddannelser har Rektorkollegiet, i 

samarbejde med institutionerne i sektoren, 

fastlagt en fælles defi nition. I overensstem-

melse hermed er gennemførelsesprocen-

terne baseret på gennemførelse inden for 

normeret studietid plus 1 år. På opgørelses-

tidspunktet er der således studerende, der 

stadig er aktive, hvilket betyder, at den fak-

tiske gennemførelse vil stige de følgende år, 

dog uden at dette vil afspejle sig i statistik-

ken på grund af den valgte opgørelsesmåde.

Optag af studerende pr. 1.10.04:
Tabel 3. 

2001 2002 2003  2004
Optag via den koordinerede tilmelding 1.916 1.893 1.915 1.813

Direkte optag 723 858 1.158 1.222

I alt 2.639 2.751 3.073 3.035
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Af tabel 4 fremgår det, at gennemførelses-

procenten i 2004 for bachelorer har været 

stigende for alle fakulteter i forhold til 2003. 

På kandidatområdet har gennemførelsespro-

centen været stigende for Det Humanistiske 

Fakultet, mens udviklingen har været mere 

jævn for kandidater ved Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet. For kandidatoverbygnin-

gen ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige 

Fakultet har der været et fald i gennemførel-

sesprocenten.

Civilingeniøruddannelsen, der ikke er op-

delt i bachelor- og kandidatniveau (udelte 

kandidater), udgør dog langt størstedelen 

af kandidater ved Det Teknisk-Naturviden-

skabelige Fakultet, og her er gennemførel-

sesprocenten fortsat meget høj med over 80 

%, selvom der er tale om et fald i forhold til 

2003. 

Den relativt lave gennemførelse for stude-

rende på kandidatoverbygningen ved Det 

Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvi-

denskabelige Fakultet skyldes, at gennem-

førelsesprocenten opgøres allerede 1 år efter 

normeret studietid. For kandidatuddannel-

serne inden for disse hovedområder er der 

traditionelt tale om længere studietider, bl.a. 

begrundet i sidefagssuppleringer. Således er 

omkring halvdelen af optaget på kandidato-

verbygningen ved Det Humanistiske Fakul-

tet stadig studieaktive 1 år efter normeret 

studietid, mens den tilsvarende andel ved 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet an-

drager en tredjedel.

Gennemførselsprocent efter normeret studietid plus et år:
Tabel 4. 

2001 2002 2003 2004

Bachelor (3 år)

HUM 53,0 53,2 51,9 60,7

SAMF 66,5 68,4 62,3 65,4

TEK-NAT 57,4 50,8 41,8 50,6

Kandidat (2 år)

HUM 37,0 45,2 30,1 42,4

SAMF 54,9 51,0 53,0 52,2

TEK-NAT 71,4 76,0 90,3 71,2

Udelte kandidater (5 år)

TEK-NAT 82,8 80,1 84,4 80,2

 
Ekskl. Socialrådgivere og diplomingeniører, 

der har en normeret studietid på 3,5 år.
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Opgørelsen af gennemførelsesprocenten 

blot 1 år efter normeret studietid giver såle-

des ikke et fuldt dækkende billede af, hvor 

stor en andel af en årgang, der rent faktisk 

gennemfører studiet. Erfaringsmæssigt vil 

hovedparten af de studerende, der på op-

gørelsestidspunktet stadig er studieaktive, 

forlade universitetet med en gennemført 

uddannelse.

Produktionen af kandidater og bachelorer er 

i forhold til 2003 steget med henholdsvis 8,4 

% og 15,7 %.

Vurdering

Med en stigende gennemførelsesprocent for 

bachelorniveauet og for kandidater ved Det 

Humanistiske Fakultet er målet for fasthol-

delse af gennemførelsesprocenten i 2004 

kun delvist opfyldt.

Antal kandidater og bachelorer:
Tabel 5. 

2001 2002 2003  2004
Antal kandidater 894 1.033 988 1.071

Antal bachelorer 955 924 976 1.129

 

Uddannelsernes anvendelighed

Vision og mål

En af universitetets målsætninger er, at ud-

dannelserne er præget af både høj kvalitet 

og relevans i forhold til samfundets behov 

for højtuddannet arbejdskraft.

 

Resultat

Med henblik på at tilvejebringe et grundlag 

for at vurdere uddannelsernes relevans og 

anvendelighed foretager universitetet kandi-

datundersøgelser. I 2004 blev der foretaget 

en kandidatundersøgelse på Det Humani-

stiske Fakultet, hvor kandidatårgangene fra 

2001-2003 indgik. Undersøgelsen viste bl.a., 

at 69 % af disse kandidater får job inden for 

6 måneder efter endt uddannelse, at 46 % 

ansættes i den private sektor i deres første 

job, mens 43 % ansættes i den offentlige 

sektor.

En evaluering foretaget af EVA (Danmarks 

Evalueringsinstitut) har understøttet vigtig-

heden af at udvikle og styrke en række om-

råder inden for universitetets velfungerende 

udslusningsvejledning.

Blandt de initiativer, som universitetet har 

taget for at forberede de studerende til 

arbejdsmarkedet, er Midtvejsmesse 2004 for 

studerende på den sidste del af bachelorud-

dannelsen. I 2004 blev den årlige tilbageven-

dende Karrieremesse afholdt.
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ErhvervsForum er et nyt initiativ, som har 

til formål at øge antallet af studerende, der 

udarbejder projekter i samarbejde med små 

og mellemstore virksomheder. 

Vurdering

Med universitetets fokus på at styrke ind-

satsen i forhold til de serviceydelser, der 

tilbydes studerende, kandidater og det om-

givende samfund vurderes det, at målsæt-

ningen er opfyldt.

Vidensudveksling

Vision og mål

Det er universitetets mål at sikre en hurtig 

og effektiv udveksling af viden med det 

omgivende samfund. Universitetet vil gen-

nem sine forskningsresultater bidrage til 

at udvikle det teknologiske, kulturelle og 

økonomiske grundlag i samfundet.

Resultater

Som eksempel på nogle af universitetets 

midler til vidensudveksling opgøres antal 

af eksternt fi nansierede projekter og antal 

netværk og netværksdeltagere.

Den generelle udvikling i den eksterne forsk-

ningsvirksomhed afspejles i nettotilgangen 

af eksternt fi nansierede projekter, der er ste-

get med 31 fra 1.080 i 2003 til 1.111 i 2004.

Netværkscenteret fungerer som platform for 

samarbejdsrelationer med virksomheder, 

organisationer og offentlige institutioner. De 

enkelte netværk giver således mulighed for 

at udveksle forskningsbaseret viden mellem 

forskellige interessenter inden for et fagspe-

cifi kt område.

Aktiviteterne går ofte på tværs af netværke-

nes fokusområder. Dette gælder eksempelvis 

arbejdet inden for Nordjysk Innovationsfo-

rum og det jysk-fynske erhvervssamarbejde. 

Samtidig er aktiviteterne varierende alt 

efter netværkstype. It-netværk er præget af 

større netværksaktiviteter, mens tilbudene 

på studenterområdet i stor grad består af at 

facilitere og markedsføre mulighederne for 

samarbejde mellem studerende og erhvervs-

liv.

Resultat

Opgørelse af udviklingen i antal projekter 

og netværksaktiviteter viser, at samarbejdet 

med omverdenen ligger på et højt niveau. 

Faldet i antallet af netværksdeltagere 

skyldes, at en række netværk er lukket ned, 

og at nye netværk endnu ikke er kommet 

i gang. Netværkscenteret har modtaget 

bevilling til to nye netværk i 2005 fra For-

skerkontakten og fra Videnskabsministeriets 

satsning på højteknologiske netværk.

Udviklingen i antal projekter:
Tabel 6. 

2001 2002 2003  2004
Antal projekter, primo 954 1.112 1.148 1.080

Antal projekter, ultimo 1.112 1.148 1.080 1.111

 

Antal netværk og netværksdeltagere:
Tabel 7. 

2001 2002 2003  2004
Antal netværk 40 32 24 24

Antal deltagere i et eller 

fl ere netværk 3.425 2.750 2.800 2.000
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Infrastruktur

Vision og mål

Aalborg Universitet vil stille den nødvendige 

informations- og kommunikationsteknolo-

giske infrastruktur til rådighed for ansatte, 

studerende og omverdenen. De fysiske ram-

mer skal endvidere fornys i takt med aktivi-

tetsudviklingen.

Resultat

I foråret 2004 overgik forskningsregistre-

ringen i Videnbase Nordjylland (VBN) til et 

nyudviklet system, der var skræddersyet til 

formålet. Platformskiftet har betydet helt 

nye standarder for teknologi, brugervenlig-

hed og administration. Samtlige publikati-

onsdata tilbage til 1992 præsenteres nu i 

VBN, og arbejdsgangen for indberetning af 

forskningsaktivitet er optimeret. Det nye 

VBN lægger op til, at den enkelte forsker 

selv, som personlig bruger af systemet, kan 

foretage sine registreringer. AAU-eksper-

terne (http://eksperter.aau.dk) er en del af 

VBN, hvor medier, virksomheder, organi-

sationer og andre interesserede kan blive 

løbende opdateret.

Der er også arbejdet videre med forskel-

lige initiativer mod en fælles web-portal for 

Aalborg Universitet. Projektet skal sikre en 

samlet indgang til de mest anvendte infor-

mationssystemer. De forskellige initiativer 

omfatter bl.a. etablering af fælles kursusda-

tabase for Aalborg Universitet og etablering 

af Single-Sign-On således, at portalbru-

geren kun skal anvende ét brugernavn og 

password til de systemer, der er koblet på 

portalen.

Udviklingen i den fysiske infrastruktur følger 

den planlagte udbygningsplan bestående 

af fællesbygning, bibliotek og byggeri til 

forskning og undervisning. Således blev de 

nye bygninger til Humaniora og Bioteknologi 

taget i brug ved årsskiftet 2004-2005.  

Vurdering

Informationsteknologien og de fysiske ram-

mer skal understøtte de effekter og produk-

ter, der er universitetets primære opgaver. 

Med resultaterne af de nye initiativer på ikt-

området og sikring af den fysiske udbygning 

er målet for 2004 opfyldt.
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Driftregnskab for hovedkonto 19.22.17:
Tabel 8. (mio. kr., ekskl. moms)

2003
Regnskab

2004
Regnskab Budget

2004
Resultat

2005
Budget

Udgift

Løn

Øvrig drift

1.332,247

775,580

556,667

1.425,967

828,301

597,667

1.375,500 50,467 1.382,700

844,300

538,400

Indtægt

Nettoudgiftsbevilling

Driftsindtægter

1.340,987

973,900

367,087

1.439,267

1.012,100

427,167

1.375,500

1.012,100

363,400

63,767

-

63,767

1.382,700

1.020,000

362,700

Årets resultat 8,740 13,300 0,000 13,300 0,000

 

Regnskab

Driftsregnskab

I forhold til budgettet viser regnskabet 

for 2004 en merudgift på 50,5 mio. kr. og 

en merindtægt på 63,8 mio. kr. Afvigelsen 

skyldes hovedsageligt institutionsinterne 

overførsler, dvs. omkontering mellem under-

konti samt aktivitetsudvidelser vedrørende 

uddannelser, der henhører under Undervis-

ningsministeriet. Merindtægterne skyldes 

desuden tilskud fra IT-Vest samt en stigning 

i driftsindtægterne. 

Bevillingsafregning for 19.22.17 - hovedkonto:
Tabel 9. (mio. kr.)

Bevilling

B + TB

Regnskab Bevillings-

tekniske

omfl ytninger

Årets 

overskud

Akk. overskud 

til videreførelse 

ultimo året

19.22.17. Driftsbevilling 
- Øvrige drift 1.012,1 998,8 13,3 99,5

 

Bevillingsafregning

Bevillingsafregning for hovedkonti 19.22.17 

Aalborg Universitet.
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I tabel 10 vises resultatopgørelse og ak-

kumuleret resultat for de underkonti, som 

indgår i universitetets driftsregnskab.

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

UK 10 - ordinær virksomhed 2000 2001 2002 2003 2004
Indtægter 779,6 972,8 1.045,7 1.134,8 1.194,7

Udgifter 898,8 968,2 988,6 1.124,4 1.182,6

Resultat -119,2 4,6 57,1 10,5 12,1

Akkumuleret resultat 7,2 11,8 68,9 79,4 91,5

UK 90 - indtægtsdækket virksomhed
Indtægter 4,1 7,8 11,3 8,7 9,3

Udgifter 4,3 6,0 13,9 10,4 8,1

Resultat -0,3 1,8 -2,6 -1,7 1,2

Akkumuleret resultat 9,3 11,1 8,5 6,8 7,9

UK 95 - tilskudsfi nansieret forskningsvirksomhed
Indtægter 184,2 188,2 206,3 187,8 219,9

Udgifter 183,2 184,1 225,2 187,8 219,9

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

Akkumuleret resultat 14,8 18,9 0,0 0,0 0,0

UK 97 - andre tilskudsfi nansierede aktiviteter
Indtægter 12,0 10,8 14,0 9,7 15,4

Udgifter 11,6 10,4 13,9 9,7 15,4

Resultat 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0

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

I alt

Indtægter 979,9 1.179,6 1.277,3 1.341,0 1.439,3

Udgifter 1.097,8 1.168,7 1.241,7 1.332,2 1.426,0

Resultat -117,9 10,9 35,7 8,8 13,3

Akkumuleret resultat 30,7 41,6 77,4 86,2 99,5
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Tabel 11 viser Aalborg Universitets udgifter 

fordelt på hovedformål. Udgifterne i 2004 

til universitetets kerneydelser, forskning 

og uddannelse, udgør 2/3 af universitetets 

samlede udgifter.

Stigningen i udgifterne i forhold til 2003 kan 

primært henføres til fælles formål og kapital-

formål. Fælles formål indbefatter bygnings-

drift, generel ledelse og administration og 

øvrige udgifter, herunder studenterorgani-

sationer, kantiner med videre. Udgifterne til 

bygningsdrift og øvrige formål er steget med 

21 mio. kr. i forhold til 2003, mens udgifterne 

til ledelse og de administrative støttefunk-

tioner er lig niveauet for 2003. Udviklingen 

vedrørende kapitalformål skyldes øgede 

udgifter til husleje samt ekstraordinære 

initiativer i forbindelse med vedligeholdelse 

af bygningerne. Endelig er der tale om en 

stigning i de interne overførelsesudgifter.

Hovedformålsoversigt 
- udgifter i alt:
Tabel 11. (mio. kr., årets priser)

2000 2001 2002 2003 2004
Uddannelse 369,5 357,3 393,0 425,7 434,5

Forskning 415,7 376,1 425,8 458,6 457,3

Andre faglige formål 44,3 52,2 47,4 55,4 54,3

Fælles formål 145,3 145,3 140,4 157,7 178,8

Kapitalformål 72,4 189,3 177,0 182,9 228,5

Interne overførelsesudgifter 50,6 48,5 58,1 52,0 72,5

I alt 1.097,8 1.168,7 1.241,7 1.332,2 1.426,0
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Indtægterne ved tilskudsfi nansieret forsk-

ningsvirksomhed er i forhold til 2003 steget 

med 32,1 mio. kr. Som det fremgår af tabel 

12 dækker denne udvikling over en mindre 

stigning i indtægterne fra statslige fonds- og 

programmidler (forskningsrådsmidler), mens 

der er tale om en større stigning i tilskud-

dene fra EU og øvrige tilskudsgivere.

Indtægtsføringen af tilskud på under-

konti 95 og 97 sker i takt med, at der 

afholdes udgifter på de pågældende pro-

jekter (jf. retserhvervelsesprincippet). 

Indbetalte tilskud placeres indtil da på 

en beholdningskonto, som ikke indgår 

i driftsregnskabets indtægtsopgørelse. 

Omfanget af beholdninger fremgår af 

tabel 13. 

Indtægter ved tilskudsfi nansieret
forskning (UK 95) fordelt på fi nansieringskilder:
Tabel 12. (mio. kr., årets priser)

2000 2001 2002 2003 2004

Statslige fonde- og programmidler 137,845 121,955 113,204 104,271 110,968

EU  andre internationale tilskudsgivere 16,225 19,950 25,188 27,882 39,834

Øvrige tilskudsgivere 30,101 46,282 67,987 55,596 69,115

- heraf private virksomheder 12,750 21,549 30,698 31,303 38,487

Indtægter i alt 184,171 188,187 206,379 187,749 219,917

 

Beholdninger af forudbetalte tilskud (UK 95 og UK 97):
Tabel 13. (mio. kr., årets priser) 

2000 2001 2002 2003 2004
Tilskudsfi nansieret forskning og an-

dre tilskudsfi nansierede aktiviteter

Statslige fonde- og programmidler 106,9 116,4 85,9 95,4 100,2

Øvrige tilskudsgivere, herunder EU 46,9 56,2 63,4 65,5 66,4

I alt 153,8 172,7 149,3 161,0 166,6

 

Stigningen i indtægterne fra øvrige tilskuds-

givere skal primært henføres til den fortsatte 

vækst i samarbejdet med private virksom-

heder, hvor indtægterne er øget med 7,2 

mio. kr. i forhold til 2003. Derudover er der 

mindre stigninger i indtægterne fra amter og 

kommuner samt private fonde. 
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Personaleregnskab

I forhold til 2003 har der været en sam-

let stigning i personaleforbruget på 73,6 

årsværk svarende til 3,6 %. Heraf udgør 

ændringen en vækst på 6,9 % for det viden-

skabelige personale og et fald i det teknisk-

administrative personale på 1,0 %.

Personalebestand, samt 
til- og afgang fordelt på køn:
Tabel 14. (Antal cpr. nr./månedslønnede)

2001
primo

2002
primo

2003
primo

2004
primo tilgang afgang ultimo

Professorer 89 118 116 121 11 10 122

115 9 9 115 Mænd

6 2 1 7 Kvinder

Lektorer 395 368 391 411 57 44 424

338 43 33 348 Mænd

73 14 11 76 Kvinder

Adjunker 135 143 162 185 68 65 188

141 52 53 140 Mænd

44 16 12 48 Kvinder

Øvrige VIP 122 137 158 185 115 109 191

128 88 84 132 Mænd

57 27 25 59 Kvinder

Administrative chefer 22 21 22 19 2 2 19

13 2 2 13 Mænd

6 0 0 6 Kvinder

AC tap 119 116 124 152 50 43 159

81 19 21 79 Mænd

71 31 22 80 Kvinder

Tap 517 528 561 551 60 59 552

147 15 14 148 Mænd

404 45 45 404 Kvinder

I alt 1.399 1.431 1.534 1.624 363 331 1.655

963 228 216 975 Mænd

661 135 115 680 Kvinder

 

Årsværksforbrug 2001-2004 
og budgetteret forbrug 2005:
Figur 4.
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Bilag

Bilag 1. Nøgletal

2000 2001 2002 2003 2004
Heltidsuddannelse

- optaget (KOT) pr. 01.10 1.981 1.916 1.893 1.915 1.813

- bestand 10.477 10.834 10.796 11.011 11.169

- STÅ-produktion 6.517 6.859 7.205 7.381 7.506

Adgangskursus

- STÅ-produktion 155 174 183 149 169

Deltidsuddannelse

- årselever 635 706 695 641 603

Internationalisering

- udgående studerende 400 347 387 371 343

- indgående studerende 226 201 204 246 299

- bestand           1.183 1.146 1.217 1.385 1.335

 

Aktiviteter:

2000 2001 2002 2003 2004
Taxameterbevillinger (mio. kr.)

- ordinær uddannelse 321,3 353,3 371,6 389,1 394,6

- adgangskursus 8,5 9,7 10,3 8,9 9,1

- deltidsuddannelse 14,0 15,8 15,4 13,9 12,7

Basisbevilling til forskning (mio. kr.) 239,9 272,4 282,0 312,9 331,7

Tilskuds forskningsvirksomhed (mio. kr.) 184,2 188,2 206,3 187,8 219,9

Personaleforbrug, årsværk

- ordinært fi nansierede 1.509,9 1565,5 1.661,9 1.696,1 1.736,0

  heraf VIP-årsværk 729,8 757,7 905,1 934,0 964,5

- eksternt fi nansierede 297,9 297,0 294,0 320,5 354,2

  heraf VIP-årsværk 233,5 232,3 235,3 253,1 304,2

Bygningsarealer, m2 netto 164.150 167.747 162.325 168.686 177.120

 
Anmærkning: Bevillinger og indtægter er opgjort i årets priser, mio. kr.

Ressourcer:

2000 2001 2002 2003 2004
Antal kandidater 728 894 1.033 988 1.071

Antal bachelorer 805 955 925 976 1.129

Antal ph.d. grader 64 66 88 89 87

Forskningspublikationer 2.159 2.015 2.297 2.324 2.387

Regnskab

- indtægter 979,9 1.179,6 1.277,3 1.341,0 1.439,3

- udgifter 1.097,8 1.168,7 1.241,7 1.332,2 1.426,0

- årets resultat -117,9 10,9 35,7 8,7 13,3

- akkumuleret resultat 30,7 41,7 77,4 86,2 99,5

 
Anmærkning: Bevillinger og indtægter er opgjort i årets priser, mio. kr.

Resultat:
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Bilag

Forskning

Aalborg Universitet skal gennem 

forskningsaktiviteter bidrage til 

samfundets vidensopbygning. 

Aalborg Universitet vil forøge 

forskningspubliceringen med 

mindst 3 %.

Antal forskningspublikationer 

udgjorde 2.387 i 2004, som svarer 

til en forøgelse på 2,7 % i forhold 

til 2003. 

Aalborg Universitet vil arbejde 

med at forøge antallet af opfi n-

delser samt fastholde antallet af 

patentansøgninger. 

Antallet af anmeldte opfi ndelser 

er steget fra 28 til 38 i 2004, sva-

rende til 35%. Der blev udarbej-

det 6 patentansøgninger i 2004 

mod 12 i 2003. 

Aalborg Universitet vil konso-

lidere, forny og videreudvikle 

forskningsaktiviteterne.

Aalborg Universitet vil etablere 

en række nye centre.

Der er i 2004 etableret 7 centre.

Universitetet vil forøge ph.d.-ak-

tiviteterne.

I 2004 blev der tildelt 87 ph.d.-

grader. Dette er et fald på 2 ift. 

2003. Bestanden af ph.d.-stude-

rende steg fra 474 i 2003 til 535 i 

2004.

Universitetet vil fastholde og 

udvikle sammenspillet mellem 

grundforskning, uddannelse og 

anvendt forskning.

Universitetet vil forøge midlerne 

til basisforskning. 

Basisforskningsbevillingen steg 

fra 313 mio. kr. i 2003 til 332 mio. 

kr. i 2004 svarende til 6 %. 

Universitetet vil fastholde den 

eksternt fi nansierede forskning 

på et niveau med gennemsnittet 

af de seneste 3 år (200 mio. kr.).

Den eksternt fi nansierede forsk-

ning steg fra 188 mio. kr. i 2003 

til 219 mio. kr. i 2004, hvilket 

svarer til en stigning på 17 %.

Bilag 2. Målrapporteringsskema

Vision og mål Succeskriterier Målopfyldelse

Uddannelse

Aalborg Universitet vil fastholde 

det nuværende optag på ca. 3.000 

studerende.

Aalborg Universitet vil gøre en 

særlig indsats i forhold til mar-

kedsføring af uddannelserne.

Det samlede optag udgjorde i 

2004 3.034 mod 3.057 i 2003. 

Aalborg Universitetet vil udvikle 

viften af kandidatuddannelser.

Aalborg Universitetet vil etablere 

nye uddannelser.

Nye kandidatuddannelser i 2004: 

    Medialogi

    Læring og Forandringsprocesser

    Socialt arbejde

    Material Science (Joint Degree 

Programme).
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Bilag

Uddannelse - fortsat

Universitetet vil fortsat udvikle 

den problemorienterede studie-

form.

Universitetet vil styrke den forsk-

ningsbaserede undervisning og 

sikre relevans i uddannelserne.

Pædagogisk Udviklingscenter har 

i 2004:

    afholdt adjunktpædagogikum-

forløb med 43 deltagere fra alle 

fakulteter samt enkelte deltagere 

fra andre videregående uddan-

nelsesinstitutioner

    afholdt 4 grundkurser for uni-

versitetsundervisere

    udviklet et kursus i anvendt 

pædagogik

    foretaget en behovsanalyse 

med henblik på udvikling af 

aktiviteter vedr. den problem-

orienterede undervisning for 

studerende.

Aalborg Universitet vil fastholde 

de nuværende gennemførelses-

procenter (beregnet på basis af 

Rektorkollegiets defi nitioner i 

’Nøgletalsprojektet’).

Gennemførelsesprocenterne 

er fastholdt eller forbedret for 

bachelorer på alle fakulteter samt 

kandidater på HUM.

Universitetet vil sikre kvaliteten 

af  uddannelserne.

Universitetet vil foretage evalu-

eringer af uddannelserne på alle 

fakulteter.

Der er i 2004 foretaget to eks-

terne evalueringer på HUM og en 

på TEK-NAT.

SAMF har i 2004 gennemført to 

interne evalueringer.

Pædagogisk Udviklingscenter har 

deltaget i evaluering af det Sam-

fundsvidenskabelige Basisår.

Universitetet vil følge op på tidli-

gere evalueringer.

Der er på HUM udarbejdet en 

opfølgning til  Kandidatundersø-

gelsen 2002.

TEK-NAT gennemfører fortsat 

studiestartundersøgelse blandt 

nye studerende på basisåret.

Fakultetet har vedtaget et bench-

markingsystem for såvel forsk-

ning, undervisning, formidling og 

beskæftigelse.

Vision og mål Succeskriterier Målopfyldelse
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Bilag

Efter- og videreuddannelse

Universitetet vil udvikle studie-

formerne i forhold til nye mål-

grupper, arbejdsmarkedets behov 

og den faglige udvikling.

Universitetet vil udbyde nye 

masteruddannelser. 

I 2004 er masterprogrammerne 

udvidet med 

    2 nye masteruddannelser

    1 ny HD-specialisering

    2 nye ”heltid på deltid”-ud-

dannelser.

Universitetet vil afholde livslang 

uddannelse i form af årlige ar-

rangementer.

TEK-NAT har også i 2004 afholdt 

Livslang Uddannelse for dimit-

tender.

Det erhvervsjuridiske studienævn 

på SAMF har tilbudt ”Livslang 

læring” for tidligere kandidater.

Indenfor rammerne af IT-Vest vil 

universitetet udbyde og bidrage 

med nye masteruddannelser.

Der er i IT-Vest regi ikke udbudt 

nye uddannelser i 2004.

Internationalisering

Aalborg Universitet vil styrke 

den internationale dimension i 

uddannelserne. 

Universitetet vil udvikle fl ere en-

gelsksprogede uddannelser.

Ved udgangen af 2004 blev der 

udbudt 44 engelsksprogede ud-

dannelser – en stigning på 6 i 

forhold til 2003.

Universitetet vil udvikle nye 

uddannelser i regi af ”European 

Consortium of Innovative Univer-

sities” (ECIU).

I ECIU blev der i 2004 etableret 

et Joint Master Programme in 

Material Science.

Universitetet vil øge internatio-

naliseringen blandt studerende 

på Aalborg Universitet.

Bestanden af udenlandske stude-

rende var i 2004 1.335 personer 

mod 1.385 i 2003.

343 studerende tilbragte i 2004 

et semester i udlandet mod 371 

i 2003, mens AAU modtog 299 

udenlandske studerende i 2004 

– 53 fl ere end året før.

Vision og mål Succeskriterier Målopfyldelse

Bilag 2. Målrapporteringsskema - fortsat
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Bilag

Samspil med det omgivende samfund

Universitetet vil sikre en hurtig 

og effektiv formidling af viden til 

det omgivende samfund.

Aalborg Universitet vil øge 

antallet af eksternt fi nansierede 

projekter.

Antallet af projekter i 2004 

udgjorde 1.111 svarende til en 

stigning på 31 i forhold til 2003.

Universitetet vil gøre forsknings- 

og udviklingsaktiviteter synlige 

og anvendelige for private og 

offentlige virksomheder samt 

institutioner.

Netværkscenterets indsatsområ-

der falder ind under 6 temaer:

    Bio/Medico

    It

    Iværksætteri

    Internationalt samarbejde

    Studerende

    Uddannelse.

Universitetet vil øge antallet af 

netværk.

Ved udgangen af 2004 var der 24 

netværk i lighed med 2003.

Universitetet vil øge antallet af 

netværksmedlemmer.

I 2004 var der 2.000 deltagere 

mod 2.800 deltagere i 2003.

Samarbejde om forskning og undervisning

Aalborg Universitet vil fremme 

samarbejdet på tværs af faglige 

institutionelle og geografi ske 

grænser. 

Aalborg Universitet vil øge CVU-

samarbejdet med andre institu-

tioner.

I 2004 er der indgået samarbejds-

aftaler i CVU-regi med:

    Ingeniørhøjskolen i Århus

    Maskinmesterskolen i Århus

    Ingeniørhøjskolen i Odense.

Der er indgået samarbejdsaftale 

med:

    Maskinmesterskolen i Frede-

rikshavn.

Universitetet vil deltage i brobyg-

ningsarrangementer for gymna-

sier, handelsskoler og tekniske 

skoler.

I 2004 deltog 732 elever fra 36 

gymnasiale uddannelser i bro-

bygningsarrangementer. 

Vision og mål Succeskriterier Målopfyldelse
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Bilag

Infrastruktur

Aalborg Universitet vil stille den 

nødvendige informations- og 

kommunikationsteknologiske 

infrastruktur til rådighed.

Universitetet vil sikre den videre 

udvikling af AAU-portalen. 

Der er indført et ”Content Ma-

nagement System”, der bruges til 

styringen af informationer mel-

lem ekstern og intern portal samt 

mellem forskellige brugere.

Universitetet vil udvikle den elek-

troniske adgang til informationer 

gennem Aalborg Universitets-

bibliotek.

Brugen af elektroniske tidsskrif-

ter har været kraftigt stigende. 

Udviklingen af det digitale biblio-

tek fortsætter nu med bøger, der 

kan benyttes både fra universite-

tet eller en hjemme-pc. 

Aalborg Universitetsbibliotek har 

i 2004 taget nyt undervisnings-

materiale i brug, der i højere grad 

målretter undervisningen mod de 

enkelte uddannelser.

Universitetet vil sikre bedre 

formidling af forskning og viden 

gennem Videnbase Nordjylland 

(VBN).

I foråret 2004 overgik forsk-

ningsregistreringen i VBN til et 

nyudviklet system. Samtlige pub-

likationsdata præsenteres tilbage 

til 1992 og indberetningsform er 

optimeret. 

Aalborg Universitet vil sikre, at 

de fysiske rammer fornys i takt 

med aktivitetsudviklingen.

Der vil fortsat ske en udbygning 

af universitetet.

I 2004 er der opført en laborato-

riebygning til Institut for Sund-

hedsteknologi samt en undervis-

ningsbygning til Humaniora. 

Vision og mål Succeskriterier Målopfyldelse

Bilag 2. Målrapporteringsskema - fortsat
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Bilag

Bilag 3. Formålsopdelt regnskab

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

2000 2001 2002 2003 2004
Heltidsuddannelse 318,592 300,689 328,016 362,964 369,144

Deltidsuddannelse 24,773 28,514 33,119 30,423 26,895

Ikke-videregående uddannelse 9,492 8,393 8,818 7,557 8,095

International studenterudveksling 14,315 15,618 15,649 16,672 20,013

Øvrige uddannelse 2,345 4,109 7,431 8,096 10,316

Uddannelse i alt 369,517 357,22 393,033 425,712 434,463

Basisforskning 200,059 161,258 221,255 278,323 269,731

Ph.d.- basisforsikring 32,502 36,836 - - -

Forskeruddannelse 39,798 33,227 36,871 44,759 43,863

Tilskudsfi nansieret forskning 139,017 141,401 160,429 132,015 141,227

Kontraktforskning 4,355 3,343 7,252 3,500 2,514

Forskning i alt 415,731 376,065 425,807 458,597 457,335

Biblioteker 41,789 42,683 43,987 44,812 45,960

Øvrige 2,537 9,486 3,382 10,540 8,292

Andre faglige formål i alt 44,323 52,169 47,369 55,352 54,252

Bygningsdrift 71,641 58,615 59,620 69,783 81,004

Generel ledelse og administration 49,792 69,687 66,696 75,273 75,118

Øvrige 23,870 17,047 14,133 12,614 22,727

Fællesformål i alt 145,303 145,349 140,449 157,670 178,849

Lejemål 33,433 148,611 152,205 157,477 167,493

Prioritetsydelser 0,631 - - - 0,003

Vedligehold og mindre byggearbejde 38,304 40,654 24,773 25,416 61,025

Kapitalformål i alt 72,368 189,265 176,978 182,893 228,521

Intern overførselsudgift 50,575 48,510 58,064 52,024 72,547

Udgifter i alt 1.097,817 1.168,680 1.241,700 1.332,248 1.425,967

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

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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