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Denne årsrapport er den første, som universitetet aflægger som selvejende 

institution. 

I løbet af 2005 er der vedtaget en ny strategi for universitetet som bl.a. har 

dannet grundlag for bestyrelsens aftale med Videnskabsministeren om en 

udviklingskontrakt for 2006 - 08. I tilknytning hertil er der fastlagt nye incita-

mentsbaserede budgetprincipper, som er anvendt ved budgetlægningen for 

2006.  Endvidere er ledelsesstrukturen ændret i overensstemmelse med den ny 

universitetslov, så de organisatoriske rammer for universitetets videre udvikling 

nu er på plads.

De fleste af de mål, der var fastsat for universitetets aktiviteter i 2005, er blevet 

realiserede. Så på den måde har det været et meget tilfredsstillende år. Målene 

og en vurdering af målopfyldelsen fremgår af afsnittet om målrapportering. 

Jeg synes dog, at der er grund til at pege på nogle felter, som måske i særlig 

grad har præget 2005.

På uddannelsessiden har universitetet haft den glæde, at det i 2005 lykkedes at 

få tilladelse til at udbyde en medicinuddannelse, en uddannelse, vi har kæmpet 

hårdt for at få til Nordjylland.

Et af de områder, hvor universitetets forskning er i verdensklasse, er inden for 

trådløs kommunikation. Dette understregedes af, at verdenskonferencen om 

udviklingen af fremtidens trådløse teknologier (Internationel Wireless Summit) i 

2005 afholdtes i Aalborg

Som led i samarbejdet med andre videregående uddannelsesinstitutioner opret-

tede universitetet en afdeling på Ingeniørhøjskolen i København, med henblik 

på at udbyde uddannelsen i medialogi samt overbygningsuddannelser til civilin-

geniør.

Endelig har universitetet i 2005 styrket de aktiviteter, der skal understøtte samar-

bejdet med det omgivende samfund og herunder sikre formidling og anvendelse 

af den ny viden.

Stigningen i aktivitetsniveauet har delvis været finansieret ved at ”tære” på 

egenkapitalen. Denne overdisponering af økonomiske midler var dog indreg-

net i budgettet for 2005. Men det er klart, at universitetet i de kommende år 

må gennemføre de nødvendige kapacitetstilpasninger inden for de planlagte 

udgiftsmæssige rammer.

Finn KjæRsdam
Rektor

ReKtoRs FoRoRd

Aalborg Universitet > Rektors Forord
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Finn Kjærsdam bliver Aalborg Universitets 

første ansatte rektor.
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Videnskabsminister Helge Sander indvier Aalborg 

Universitets nye afdeling i København.

De studerende samles til debat om 

gruppeeksamens fremtid.
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ledelsespÅtegning

Bestyrelsen og rektor har dags dato behandlet og godkendt 

årsrapporten for Aalborg Universitet. Årsrapporten er aflagt i 

overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. decem-

ber 2004 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.

Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, 

således at årsrapporten giver et retvisende billede af universi-

tetets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-

ber 2005 samt af resultatet af universitetets aktiviteter for 

regnskabsåret 2005.

Aalborg, den 3. april 2006

Ledelse 

Finn KjæRsdam
Rektor

Freddy Frandsen

Anne Knudsen

Jørgen Elbæk

Bestyrelse

FRanK jensen
Formand

Birgitte Possing

Gunhild Agger

Lars Arendt-Nielsen

Merete Pedersen

 

Morten H. Madsen

 

Anders Hvashøj

Aalborg Universitet > Påtegning > Ledelsespåtegning
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RevisionspÅtegning

Rigsrevisionen reviderer universitetets 
årsrapport.

Deloitte er af universitetets bestyrelse valgt som 

institutionsrevisor for AAU i henhold til §9-aftale 

om interne revisioner ved universiteterne mellem 

rigsrevisor og Ministeren for Videnskab, Teknologi 

og Udvikling.

Til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-

ling samt AAU´s bestyrelse:

Institutionsrevisors revisionspåtegning
Vi har revideret årsrapporten for AAU for regn-

skabsåret 2005, der aflægges efter bestemmelser-

ne i bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004 

om tilskud og regnskab m.v. ved universiteterne.

Universitetets ledelse har ansvaret for årsrappor-

ten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision 

at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision
Vi har udført vores revision i overensstemmelse 

med danske revisionsstandarder, herunder god 

offentlig revisionsskik samt aftale i henhold til §9, 

stk. 1, om interne revisioner ved universiteterne. 

Kravene heri er, at vi tilrettelægger og udfører 

revisionen med henblik på at opnå høj grad af 

sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder 

væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter 

stikprøvevis undersøgelse af information, der 

understøtter de i årsrapporten anførte beløb og 

oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stil-

lingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabs-

praksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har 

udøvet, samt vurdering af den samlede præsen-

tation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at 

den udførte revision giver et tilstrækkeligt grund-

lag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et 

retvisende billede af universitetets aktiver, pas-

siver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 

samt af resultatet af universitetets aktiviteter og 

pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overens-

stemmelse med bekendtgørelse nr. 1489 af 14. 

december 2004 om tilskud og regnskab m.v. ved 

universiteterne.

Aalborg, den 3. april 2006

Aalborg Universitet > Påtegning > Revisionspåtegning

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

poul eRiK WagneR
Statsautoriseret revisor

peteR nøRRevang
Statsautoriseret revisor
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mission
Aalborg Universitet vil bidrage til det globale 

samfunds viden og det danske samfunds velstand, 

velfærd og kulturelle udvikling. Det vil ske gen-

nem forskning, forskningsbaseret uddannelse og 

udveksling af viden med vores omgivelser – alt 

sammen indtil højeste internationale niveau.

Aalborg Universitet ser sig selv som et interna-

tionalt orienteret netværksuniversitet med base i 

Aalborg og med en særlig mission indenfor pro-

blembaseret projektarbejde, tværfaglighed samt 

innovation.

vision
Aalborg Universitet er et åbent og tiltrækkende 

internationalt orienteret forsknings- og lærings-

miljø, hvor forskning og undervisning vægtes 

ligeligt og hvor de studerende samt forskere får 

tilfredsstillet deres videnskabelige nysgerrighed 

og udviklet sig så langt deres vilje og evner ræk-

ker i tæt interaktion med hinanden og med det 

omgivende samfund.

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt 

som et førende universitet inden for avanceret un-

dervisning med særligt henblik på problembaseret 

projektarbejde. Universitetet er internationalt an-

erkendt for at have tværfaglige forskningsmiljøer 

i verdensklasse, og er at finde blandt de interna-

tionalt førende innovative universiteter i Europa.

specielle aau væRdieR
Der findes et sæt af værdier, der adskiller Aalborg 

Universitet fra andre universiteter, og som har 

været med til at skabe universitetets særlige virk-

somhedskultur. Værdierne, der er udviklet over 

årene, er fokuseret omkring kreativitet, åbenhed 

samt samarbejde.

mission, vision og væRdieR

Aalborg Universitet > Beretning > Mission, Vision og Værdier
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geneRelle aKademisKe væRdieR
Udover de værdier, der er med til at give Aalborg 

Universitet sin særlige profil, deler vi en række 

værdier med andre forskningsuniversiteter.

Respekt for de grundlæggende akademiske 

værdier – forskningsfrihed, uafhængighed 

af partsinteresser, videnskabelig redelighed 

og stræben efter videnskabelig excellence 

Bidrag til at konsolidere og udvikle det 

demokratiske samfund 

Interaktion mellem fagområder, grundforsk-

ning og anvendt forskning 

Fokuseret satsning på få excellente forsk-

ningsområder 

Opbakning til spirende forskningstalenter 

Bred satsning på forskningsbaseret under-

visning 

Særlige udfordringer for elitestuderende 

Internationalisering af universitetets forsk-

ning, uddannelser og administration.

     •

     •

     •

     •

     •

     •

     •

mission, vision og væRdieR

Aalborg Universitet > Beretning > Mission, Vision og Værdier



�0 aalBoRg univeRsitet ÅRsRappoRt 2005

vigtige BegivenHedeR i 2005

�0 aalBoRg univeRsitet ÅRsRappoRt 2005

ledelse og stRategi
Den 2. maj 2005 markeredes dagen for universite-

tets første ansatte rektor, Finn Kjærsdam. Dermed 

var starten sat for ansættelsen af resten af den 

øverste ledelse, og i begyndelse af oktober 2005 

var ansættelsen af universitetets ledelsesteam på 

plads – med Finn Kjærsdam som øverste chef.

I 2005 fandt også valg til de kollegiale organer: 

akademiske råd, institutudvalg og studienævn 

sted.

Det strategiske grundlag for AAU
I juni 2005 godkendte Bestyrelsen AAU’s over-

ordnede strategi for 2005 – 2010, som vil danne 

grundlag for universitetets strategiske ledelse 

i perioden. Strategien vil blive fulgt op af en 

tre-årig udviklingskontrakt fra 2006 - 2008 med 

Videnskabsministeriet samt en strategiske hand-

lingsplan for perioden.

FoRsKning
Nyt tværfagligt Center for Digital Forvaltning blev 

indviet i april 2005. 4 institutter stod bag opret-

telsen af centret, som skal koordinere og fremme 

forsknings- og undervisningsinitiativer inden for 

digital forvaltning ved universitetet.

Center for Oplevelsesøkonomi og Oplevelsesde-

sign blev etableret med henblik på at sikre en ud-

bygning af universitetets førerposition inden for 

oplevelsesøkonomi. Centret samler både uddan-

nelser, så som turisme, medialogi og multimedier 

og forskningsområder i oplevelsesøkonomi- og 

design. 

Danmarks Rumcenter blev åbnet i juni 2005 og 

har til formål at sikre et internationalt højt niveau 

af den danske indsats indenfor rumaktiviteter. 

Centret omfatter 10 institutter, herunder Center 

for Rumfart ved Aalborg Universitet. 

KonFeRenceR
AAU afholdt i september 2005 en stor konference 

”International Wireless Summit” om udvikling 

af fremtidens trådløse teknologier. Konferencen 

var et synligt bevis på Danmarks førende position 

inden for feltet, bl.a. takket være et godt sam-

arbejde mellem Aalborg Universitet, Danmarks 

Tekniske Universitet og private virksomheder.

Omkring 600 forskere, udviklings- og forretnings-

folk fra hele verden - alle som arbejder inden for 

telekommunikation og mobiltelefoni deltog i 

konferencen. 

Verdensfirmaer som Nokia Research Center, Intel 

Corp., Samsung Electronics, Qualcomm, Alcatel og 

Siemens Mobile Group deltog i konferencen, hvis 

formål var at skabe mulighed for udveksling af 

ideer og viden samt etablering af nye forretnings-

forbindelser.

eKsteRne FoRsKningsmidleR
Aalborg Universitet tiltrak i 2005 store midler 

fra EU. Projektet ”MAGNET Beyond” med AAU 

i spidsen fik 80 mio. kr. i støtte fra EU’s 6. forsk-

ningsrammeprogram. ”MAGNET Beyond” er på 

forkant af forskningen indenfor trådløs kommu-

nikations- og netværksteori og vil bane vejen for 

udviklingen af 4G.

uddannelse
I 2005 var Aalborg Universitet klar med en række 

nye uddannelser, herunder en ny medicinsk ud-

dannelse. Fra september 2006 optages studerende 

på den nye uddannelse, som er rettet mod be-

skæftigelse i lægemiddelindustrien. Uddannelsen 

er 5-årig og kandidaterne får titlen cand.scient.

med. i medicin med industriel specialisering.

FusioneR og samaRBejde
I 2005 indviende Aalborg Universitet en ny afde-

ling i København: Institut for Medieteknologi og 

Ingeniørvidenskab. Instituttet tilbyder flere civilin-

geniørlinier indenfor bl.a. ledelse og netværkssik-

kerhed samt en cand.scient. uddannelse i media-

logi (bl.a. med fokus på oplevelsesøkonomi).

Aalborg Universitet > Beretning > Vigtige Begivenheder i 2005
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samaRBejde med det omgivende 
samFund
Aalborg Universitet indgik i 2005 en opfinderafta-

le med GE Healthcare. Aftalen er en af de største, 

der er indgået mellem et dansk universitet og en 

privat virksomhed siden opfinderloven trådte i 

kraft i 2000. Aftalen omfatter licens til at an-

vende AALQTEC metoden, der gør det nemmere 

at opdage hjertesygdommen Lang QT Syndrom, 

som normalt er svær at diagnosticere. AALQTEC 

er opfundet af en gruppe studerende og forskere 

tilknyttet Institut for Sundhedsteknologi på AAU.

I september blev der iværksat en studiejobkam-

pagne, som er initiativ fra Nordjysk Innovations 

Forum og Erhvervsforum ved AAU. Kampagnen 

skal skabe flere erhvervsrelevante studiejob i 

Nordjylland til de studerende og styrke samarbej-

det med de private og offentlige arbejdspladser. 

Initiativet kan i målrapporteringen kombineres 

med, at studie- og erhvervsvejledningen på uni-

versiteterne skal styrkes, bl.a. så de studerende får 

hjælp til karriereovervejelse under studieforløbet.

Et andet af universitetets initiativer i forhold til 

det omgivende samfund er brobygning mellem 

gymnasieelever og AAU. Elever fra gymnasier, 

handelsskoler og tekniske skoler prøvede kræfter 

med universitetet i 3 dage i efterårssemestret. 

Eleverne kunne vælge mellem alle fagretninger.  

I alt 627 elever deltog i Brobygning 2005.

Universitetets studerende fik i 2005 mulighed for 

at afprøve deres undervisningsfærdigheder på 

Morsø Gymnasium. Elever på gymnasiet kunne 

således opleve en usædvanlig skoledag (1/4-05) da 

AAU-studerende overtog undervisningen.

aalBoRg univeRsitet ÅRsRappoRt 2005
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Faglige ResultateR

Indikatorer for udviklingen i universitetets faglige 

aktiviteter er vist i figur 1. 

Det samlede optag, dvs. optaget via den koordi-

nerede tilmelding og det direkte optag, er steget 

med 485 studerende i forhold til 2004 svarende til 

16,4 %. Optaget via den koordinerede tilmelding 

er steget med 125 studerende mens væksten i det 

direkte optag udgør 360 studerende. Væksten i 

optaget gælder for alle fakulteter. Produktion af 

kandidater er vokset fra 1.130 kandidater i 2004 til 

1.318 kandidater i 2005, hvilket svarer til 16,6 %.

Som et udtryk for forskningsaktiviteterne og 

universitetets videndeling er anvendt antallet af 

ph.d.-grader, antal forskningspublikationer samt 

anmeldelse af opfindelser. Antallet af ph.d.-gra-

der er øget fra 87 grader i 2004 til 106 i 2005 

og stigningen i forhold til 2004 udgør 21,8 %. 

Forskningspublikationer er steget med 17,0 % - 

fra 2.387 i 2005 mod 2.793 i 2004. Publikationerne 

omfatter konferencebidrag, ph.d.-afhandlinger, 

bøger artikler og tidsskrifter. Aalborg Universitet 

arbejder målrettet på at forøge antallet af opfin-

delser og patentansøgninger. I 2005 er der blevet 

anmeldt 53 opfindelser mod 38 i 2004, hvilket er 

en stigning på 39,5 %. 

Figur nummer 1. 
Den procentvise udvikling i udvalgte aktiviteter 2004-
2005 (ændring i forhold til 2004)
I relation til universitetets udviklingskontrakt for �005, hvor der indgår mål 
om optag, forskningspublikationer og patentvirksomheden, er alle disse 
mål opfyldt.
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Regnskabet for 2005 er i henhold til den stats-

lige budget- og regnskabsreform opgjort efter 

omkostningsbaserede principper. Regnskabet viser 

indtægter på 1.385,4 mio. kr. og omkostninger på 

1.434,0 mio. kr., hvilket svarer til et underskud for 

året på 48,6 mio. kr.

Da bevillingssiden først fra 2007 opgøres efter 

omkostningsprincipper, er budgettet for 2005 som 

hidtil opgjort efter udgiftsbaserede principper. I 

budgettet er der regnet med et underskud på 47,3 

mio. kr., og opgjort efter udgiftsbaserede princip-

per udgør årets underskud 48,1 mio. kr. Set under 

ét er der således god overensstemmelse mellem 

budget og regnskab.

Indtægterne udgør i alt 1.385,4 mio. kr. og er 

fordelt som vist i nedenstående tabel.

indtægteR
2005

DKK 1.000

Statstilskud
Statstilskud 1.059.824
Salg af varer og tjenesterydelser 81.602

Tilskudsfinansierede aktiviteter 235.866

Ordinære driftsindtægter 1.377.291

Andre driftsindtægter 115
Finansielle indtægter 7.990

Indtægter i alt 1.385.396

Finansielle ResultateR

Aalborg Universitet > Beretning > Finansielle Resultater
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De statslige tilskud udgør 77% af de samlede 

indtægter og 17% af indtægterne stammer fra 

tilskudsfinansierede aktiviteter. De resterende ca. 

6% er hovedsageligt salg af varer og tjenesteydel-

ser, herunder deltagerbetaling i forbindelse med 

efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt finan-

sielle indtægter, dvs. forrentning af universitetets 

likvide midler.

Omkostningerne udgør i alt 1.434,0 mio. kr. og er 

fordelt på omkostningsarter således:

Den procentvise fordeling af omkostningerne 

viser, at personaleomkostningerne udgør 62% af 

de samlede omkostninger.

Som følge af årets underskud reduceres univer-

sitets egenkapital fra 88,9 mio. kr. primo 2005 til 

40,4 mio. kr. ved udgangen af 2005. Universitetets 

soliditetsgrad, der opgøres som  egenkapitalen i 

procent af de samlede passiver, er herefter 6,8%, 

mens overskudsgraden kan opgøres til -3,5%.

En uddybende beskrivelse af de regnskabsmæs-

sige forhold, herunder anvendt regnskabspraksis, 

resultatopgørelse, balance, noter til regnskabet 

samt pengestrømsopgørelse fremgår af afsnittet 

om regnskabet for 2005.

omKostningeR
2005

DKK 1.000

Personaleomkostninger 889.543
Husleje 192.656
Andre omkostninger 313.485

Afskrivninger 38.307

Omkostninger i alt 1.433.990

Finansielle ResultateR

Aalborg Universitet > Beretning > Finansielle Resultater
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Kommende udFoRdRingeR

FoRsKningsmiljøeR
Internationale evalueringer har udpeget Aal-

borg Universitet til at være blandt de absolut 

førende i verden inden for sundhedsteknologi 

og trådløs kommunikation. Aalborg Universitet 

vil bevare og udbygge sin position inden for 

disse to områder, som Aalborg Universitet har 

udpeget som særlige indsatsområder, der vil 

blive styrket i de kommende år.

Universitetet udpegede i 2005 yderligere 27 

kernefelter blandt fagområderne humaniora, 

samfundsvidenskab, teknisk videnskab og natur-

videnskab. Universitetet vil i de kommende år 

bl.a. satse på forskning inden for:

 

FoRsKeRuddannelse
Aalborg Universitet havde i 2005 et mål om at 

ville øge optaget af ph.d.-studerende fra et ni-

veau på ca. 135 i 2004 til ca. 200 om året inden 

for de næste per år. Selvom der blev iværksat 

tiltag for at tiltrække flere emner til ph.d.-for-

løb, og institutterne blev motiveret til at finde 

egnede kandidater samt eksterne midler/virk-

somhedssamarbejder, blev der i 2005 alligevel 

kun optaget 127 ph.d.-studerende på Aalborg 

Universitet.

Ifølge Regeringen skal der i de kommende år 

ske en fordobling af antallet af ph.d. stude-

rende. Aalborg Universitet har den nødven-

dige vejlederkapacitet samt laboratorier til en 

fordobling af universitetets optag på forskerud-

dannelse, og ønsker at fordoble optaget, hvis 

der kan skaffes et finansielt grundlag.

For at effektivisere sine forskeruddannelser vil 

Aalborg Universitet fremover fordele sine frie 

ph.d.-bevillinger på fakulteterne efter antallet 

af tildelte ph.d.-  og doktorgrader samt styrke 

fakulteternes forskerskoler.

Aalborg Universitet vil desuden sikre en høj kva-

litet og en samlet koordinering, overvågning, 

og rådgivning af sine forskeruddannelser ved at 

samle forskeruddannelserne i et forskerakade-

mi, der omfatter fakulteternes forskerskoler og 

øvrige forskeruddannelser samt universitetets 

forskerstuderende og forskeralumni. 

ny medicinuddannelse
En af udfordringerne på uddannelsesområdet 

er igangsættelsen af den nye medicinske ud-

dannelse cand.scient.med., som er rettet mod 

beskæftigelse i lægemiddelindustrien. Aalborg 

Universitet forventer at optage omkring 50 stu-

derende på uddannelsen fra 1. september 2006. 

elite-studieR
Aalborg Universitet vil fra 2006 udbyde 30 

pladser til særligt kvalificerede elitestuderende 

rettet mod såvel erhvervslivet som en forskerud-

dannelse. 

Aalborg Universitet vil udbyde elite-kandidat-

uddannelser med høje adgangskrav til såvel 

universitetets egne som udefra kommende 

bachelorer. De vil blive udbudt inden for om-

råder, hvor universitetet har stærke internatio-

nale forskningsmiljøer og vil være et tilbud om 

særligt kvalificeret undervisning til en mindre 

gruppe særligt kvalificerede studerende. 

Aalborg Universitet vil desuden arbejde for, at 

elitekandidaterne tilbydes en efterfølgende 

erhvervsforsker- /ph.d.-uddannelse. 

Bæredygtig energi og byggeri

Global produktion, innovation, videnudvik-

ling og sammenhængskraft

Informationsteknologi og indlejret software

Nanoteknologi og -produktion

Oplevelsesteknologi og -design

     •

     •

     •

     •

     •

Aalborg Universitet > Beretning > Kommende Udfordringer
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Kommende udFoRdRingeR

KvalitetssiKRing
Universitetet påbegyndte i 2005 etablering af 

en plan for evaluering af de ordinære uddan-

nelser, til brug herfor er der købt en campusli-

cens til on-line evalueringssystemet SurveyXact.  

Evalueringen er primært kvantitativ (med en 

kvalitativ opfølgning) og har et ensartet ind-

hold på samtlige uddannelser, hvilket muliggør 

sammenligning mellem uddannelserne. Desuden 

er der eksplicit lagt vægt på, at de gennemførte 

evalueringer lever op til ENQA standarder for 

interne evalueringer. 

I foråret 2006 gennemføres pilotforsøg og fra 

2007 skal alle studier anvende det fælles evalu-

eringskoncept. 

styRKet vejledningsindsats 
oveRFoR de studeRende
Aalborg Universitet vil i de kommende år fort-

sætte med at yde en kvalificeret vejledningsind-

sats overfor de studerende på universitetet. 

Aalborg Universitets KarriereCenter er et binde-

led mellem erhvervslivet og de studerende og 

kandidater, der ønsker at orientere sig om er-

hverv og karriere undervejs og efter studiet. Der 

tilbydes individuel og kollektiv vejledning om 

bl.a. jobmuligheder og -søgning. Gennem en In-

fobutik koordineres praktikforløb, studiejob og 

jobformidling, virksomhedsbesøg samt erhvervs- 

og karriereorienterede arrangementer. Med 

Projektporten.dk formidles projektsamarbejde 

mellem studerende fra Aalborg Universitet og 

små og mellemstore virksomheder (SMV’ere). 

I samarbejde med Karrieredagene afholdes en 

årlig Karrieremesse, ligesom der hvert forår 

afholdes en Midtvejsmesse for de studerende 

der overvejer, hvordan de skal sammensætte de 

sidste 2-3 år af deres studium. 

Aalborg Universitet vil herudover i de kommen-

de år have yderligere fokus på at KarriereCen-

trets tilbud, herunder karrierevejledning, skal 

synliggøres bedre specielt overfor de studen-

tergrupper, der har størst behov. Der skal bl.a. 

ske en opkvalificering af studentervejlederne i 

forhold til karrierevejledning. I 2006 gøres en 

særlig indsats i forhold til jobformidling. Ende-

ligt vil alumniarbejdet intensiveres bl.a. med 

arrangementer på Livslang Læring og ved at 

udvikle en webbaseret alumniforening.

Aalborg Universitet > Beretning > Kommende Udfordringer
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inteRnationaliseRing, 
BetalingsstudeRende
Med den øgede fokus på internationalisering, 

og med de kommende regler om, at studerende 

fra ikke-EU/EØS lande fra sommeren selv skal 

betale for uddannelser i Danmark, er det nød-

vendigt at vurdere konsekvensen for Aalborg 

Universitet.

Set i forhold til produktionen af studenterårs-

værk præsteres 11 % af samtlige studenterårs-

værk på Aalborg Universitet af udenlandske stu-

derende. Heraf er knap halvdelen produceret af 

studerende fra lande uden for EU/EØS regionen.

Med indførelse af ordningen med betalingsstu-

derende vil universitetet derfor arbejde for at 

skaffe et antal stipendier til studerende fra disse 

lande for at medvirke til at imødegå de økono-

miske konsekvenser.

styRKet samaRBejde med det 
omgivende samFund
AAU vil styrke samarbejdet med små og mel-

lemstore virksomheder gennem udvikling af en 

ordning vedrørende certificering af videnskon-

sulenter, kontaktpersoner i institutterne og et 

landsdækkende net af 10 kontaktcentre. Ord-

ningen kaldes ”Vejen til Viden”, som skal gøre 

det lettere at få adgang til universitetets viden. 

Aalborg Universitet har i det hele taget en stor 

kontakt til det omgivende samfund, hvilket kan 

illustreres med at universitetet i 2005 indgik 550 

samarbejdsaftaler. Målet er i øvrigt, at der de 

kommende tre år indgås 1900 samarbejdsaftaler.

Kommende udFoRdRingeR

Aalborg Universitet > Beretning > Kommende Udfordringer
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udviKlingsmÅl KonKRete initiativeR mÅlopFyldelse

MÅL 1 

Aalborg Universitet vil i 2005 ved-
tage en strategi for universitetets 
udvikling i perioden 2005 - 2010. 

Bestyrelsen behandlede og vedtog 
en strategi for universitetets udvik-
ling i perioden 2005 - 2010.

Strategien blev udsendt til alle 
medarbejdere.

Strategien har dannet grundlag for 
AAU’s udviklingskontrakt for 2006 
- 2008, herunder fastsættelse af de 
kvantitative og kvalitative mål. 

MÅL 2 

Aalborg Universitet vil i 2005 fast-
holde den eksternt finansierede 
forskning på et niveau med gen-
nemsnittet af de seneste 3 år (200 
mio. kr.).

AAU styrkede en række forsknings-
felter, AAU indførte en ny incita-
mentstruktur og AAU udbyggede 
jf. mål 3 tilbudet til forskerne om 
information og administrativ støtte 
til ansøgning og afrapportering 
i forbindelse med eksterne bevil-
linger.

Den tilskudsfinansierede forskning 
udgjorde 220,7 mio. kr. for 2005. 
Gennemsnittet af de seneste 3 år 
udgør 209,5 mio. kr. 

MÅL 3 

Aalborg Universitet vil i løbet 
af 2005 udbygge tilbudet til 
forskerne om administrativ støtte 
til ansøgning og afrapportering 
i forbindelse med eksterne bevil-
linger, med henblik på forøgelse af 
aktivitetsniveauet. Aktivitetsmålet 
fastlægges i 2005, så det kan indgå 
i den kommende udviklingskon-
trakt for 2006 - 2009.

AAU sammenlagde i 2005 en 
række servicefunktioner i ”AAU 
Innovation”. 

Tilbudet til forskerne er udbyg-
get i form af et stigende antal: 
henvendelser, arrangementer, 
rådgivningsmøder og besvarede 
spørgsmål vedrørende bevillings- 
og fondsøgningsmuligheder samt 
kommenterede ansøgninger. 

AAU har udbygget tilbudet til for-
skerne om administrativ støtte til 
ansøgning og afrapportering i for-
bindelse med eksterne bevillinger. 

Aktivitetsmålet indgår ikke i den 
kommende udviklingskontrakt. 
Derimod vil AAU i de kommende 
år fastlægge aktivitetsniveauet via 
”AAU Innovation”. 

MÅL 4 

Aalborg Universitetet vil i 2005 op-
stille nøgletal for forskningspubli-
cering med henblik på fastsættelse 
af mål i udviklingskontrakten for 
2006 - 2009.

AAU har opgjort nøgletal for 
forskningspubliceringer jævnfør 
Rektorkollegiets definitioner til 
statistikindberetning. Nøgletallene 
er opdelt i forskning og formidling.

AAU har i 2005 opstillet nøgletal 
for forsknings-publicering med 
henblik på fastsættelse af mål, som 
findes i mål 21 og 22 i udviklings-
kontrakten for 2006 - 2008.

       målet er opfyldt            kræver ledelsens bevågenhed            målet er ikke opfyldt

mÅlRappoRteRing

Målrapporteringen foretages på baggrund af Aalborg Universitets 

udviklingskontrakt for 2005. Udviklingskontrakten er et-årig og 

dækker over perioden 1. januar – 31. december 2005.

Aalborg Universitet > Målrapportering
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MÅL 5 

I 2004 udgav Aalborg Universitet 
2.387 publikationer, omfattende 
konferencebidrag, ph.d.-afhand-
linger, bøger, artikler, tidsskrifter 
m.m. AAU vil forøge dette med 
mindst 3 % til minimum 2.460 
publikationer.

Direktionen udmeldte, at kun 
publiceringer registreret i VBN tæl-
ler i den overordnede fordeling af 
forskningsmidler.

Publikationerne er steget fra 2.387 
i 2004 til 2.793 i 2005, svarende til 
17 %.

MÅL 6 

For at styrke samarbejdet i den 
internationale forskning vil univer-
sitetet arrangere mindst 5 interna-
tionale konferencer i 2005.

AAU deltog i en lang række 
internationale forskningssamar-
bejder, hvor et vigtigt element 
var afholdelse af internationale 
konferencer.

Der blev i 2005 afholdt 29 interna-
tionale konferencer: 

•    Det Humanistiske 
      Fakultet: 5
•    Det Samfundsviden- 
      skabelige Fakultet: 13
•    Det Teknisk-Naturvidenskabe-

lige Fakultet: 11

MÅL 7 

Aalborg Universitet vil i 2005 flytte 
en forskningsenhed inden for 
stamcelleforskning fra Århus til 
Aalborg.

AAU færdiggjorde byg-
geri og indviede laboratoriet for 
Stamcelleforskning.

Forskningsenhed inden for stam-
celleforskning blev flyttet fra Århus 
til Aalborg.

MÅL 8 

Aalborg Universitet vil tage et nyt 
nanoteknologisk laboratorium i 
brug i 2005.

AAU indviede sammen med 
NanoNord A/S NanoLab Nord - et 
af Nordeuropas største nano-labo-
ratorier. 

AAU tog et nyt nanoteknologisk 
laboratorium i brug.

MÅL 9 

Aalborg Universitet vil etablere et 
tværfakultært Center for Digital 
Forvaltning.

AAU forberedte Center for Digitale 
Forvaltning. 

AAU etablerede et tværfakultært 
Center for Digital Forvaltning, som 
åbnede i april 2005.

MÅL 10 - FORtSætteS næSte SIDe

Universitetet vil i 2005 tage stilling 
til, hvorledes indlejringen af de føl-
gende forskningsmiljøers hidtidige 
aktiviteter skal ske.

AAU besluttede at satse på fire 
stærke forskningsmiljøer ved at 
indlejre deres aktiviteter således:

•    Center for Industriel 
Produktion i Institut for 
Produktion 

•    Center for Sanse-Motorisk 
Interaktion i Institut for 
Sundhedsteknologi

AAU tog stilling til, hvorledes 
indlejringen af de fire nævnte 
forskningsmiljøers hidtidige 
aktiviteter skulle ske – og foretog 
indlejringen.

mÅlRappoRteRing

       målet er opfyldt            kræver ledelsens bevågenhed            målet er ikke opfyldt

Aalborg Universitet > Målrapportering
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udviKlingsmÅl KonKRete initiativeR mÅlopFyldelse

MÅL 10 - FORtSAt

•    Center for 
Arbejdsmarkedsforskning i 
Institut for Økonomi, Politik 
og Forvaltning

•    Akademiet for 
Migrationsstudier i Danmark 
tilknyttet Institut for Historie, 
Internationale Studier og 
Samfundsforhold

MÅL 11 

Aalborg Universitet vil øge optaget 
af ph.d.-studerende fra et niveau 
på ca. 135 i 2004 til ca. 200 om året 
i løbet af de næste 2 år.

Der blev iværksat tiltag for at til-
trække flere emner til ph.d.-forløb. 
Institutterne blev bl.a. motiveret til 
at finde egnede kandidater samt 
eksterne midler /virksomhedssam-
arbejder.

Der blev i 2005 optaget i alt 127 
ph.d.-studerende, hvilket er en 
tilbagegang i forhold til 2004. 
Der må på den baggrund ydes en 
ekstra indsats for at forøge ph.d.-
optaget, hvis målsætning om en 
vækst i optaget skal realiseres.

MÅL 12

Aalborg Universitet vil afstemme 
indhold og strukturen i uddan-
nelserne i forhold til aktuelle samt 
fremtidige kompetencebehov i 
samfundet, så kandidaterne sikres 
gode jobmuligheder.

AAU foretog revideringer af 
studieordninger i henhold til den 
nye uddannelsesbekendtgørelse, 
hvor alle studieordninger endnu 
ikke var helt implementeret i fuldt 
omfang, hvilket vil give anledning 
til yderligere indsats i 2006. Der 
blev planlagt etablering af aftager-
paneler for en række uddannelser.

Som et centralt mål på kvaliteten, 
effektiviteten og efterspørgslen 
af uddannelserne vil AAU udvikle 
et fra-optag-til-job indeks, som vil 
indgå i mål 12 i AAU’s udviklings-
kontrakt for 2006 - 2008.

MÅL 13 

Aalborg Universitet vil under-
søge behovet for og forberede 
ansøgninger om mindst tre nye 
master-uddannelser med henblik 
på fremsættelse af forslagene i for-
bindelse med udviklingskontrakten 
for 2006 - 2009.

Der blev i form af ansøgninger 
og forhandlinger forberedt tre 
nye masteruddannelser alle med 
start i 2006 (dog afventer Master i 
Vindenergi endelig godkendelse).

De tre nye uddannelser er: 
•    Master i Teknisk-

Videnskabelige 
Miljøvurdering

•    Master i Vindenergi
•    Masteruddannelsen i Ikt og 

Læring på engelsk
Da arbejdet er udført indgår de 
ikke i udviklingskontrakten for 
2006 - 2008.

mÅlRappoRteRing

Aalborg Universitet > Målrapportering
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�5

aalBoRg univeRsitet ÅRsRappoRt 2005
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MÅL 14 

Universitetet er i kontakt med 
nordjyske gymnasier om efterud-
dannelsesbehovet og vil fastsætte 
mål for dimensionering af uddan-
nelsestilbudet i udviklingskontrak-
ten for 2006 - 2009.

AAU deltog med fire andre 
universiteter i Rektorkollegiets 
arbejdsgruppe om efteruddannelse 
rettet mod lærere ved gymnasiale 
uddannelser. 

Jf. mål 29 etablerede AAU et net-
værk for den gymnasiale sektor 
med henblik på, at etablere en 
regional koordinering af udbud og 
efterspørgsel på efteruddannelses-
området. 

AAU udbød 80 korte kurser til 
gymnasielærere.

AAU var i kontakt med nordjyske 
gymnasier om efteruddannelses-
behovet.

AAU’s netværk rettet mod den 
gymnasiale sektor vil med en regio-
nal koordinering kunne dimensio-
nerer området i 2006.

Derimod vil AAU ikke fastsætte 
mål for dimensionering af uddan-
nelsestilbudet i udviklingskontrak-
ten for 2006 - 2008.

MÅL 15 

Aalborg Universitet vil i 2005 fast-
holde det nuværende optag på ca. 
3.000 studerende.

AAU gennemførte kampagner med 
faglig basis i AAU’s studieform, 
mens fakulteterne markedsførte 
fakultetsspecifikke forhold og nye 
uddannelser.

Et nyt tiltag var konventionel mar-
kedsføring støttet af sms-beskeder.

AAU optog 3.446 i 2005.

Det svarer til en fremgang på
16,4 % i rekrutteringen af nye 
studerende. 

MÅL 16

Aalborg Universitet vil analysere 
gennemførelsesprocenterne på 
universitetets uddannelsesområder 
med henblik på fastlæggelse af 
måltal i udviklingskontrakten for 
2006 - 2009. Gennemførelsespro-
centerne offentliggøres på Aalborg 
Universitets hjemmeside.

For hver af uddannelseskategori-
erne bachelor (3 år), kandidat (2 
år) og udelte kandidatuddannelser 
(5 år) udarbejdes der nøgletal for 
hvert hovedområde:

•    % gennemført på normeret 
tid

•    % gennemført på normeret 
tid + ét år

Efter analyse af tallene, som sker i 
rapporten om studieaktiviteter (fe-
bruar 2006), udarbejdes forslag til 
måltal.

Gennemførelsesprocenterne vil 
blive fastlagt i mål 6 i udviklings-
kontrakten for 2006 - 2008 og 
bliver, sammen med øvrige aktivi-
tetsoplysninger, tilgængelige på 
AAU’s hjemmeside. 

MÅL 17 - FORtSætteS næSte SIDe

Aalborg Universitet vil i 2005 
etablere en plan for evaluering 
af uddannelserne med henblik på 
fastlæggelse i udviklingskontrak-
ten for 2006 - 2009.

Der arbejdedes med en tværfakul-
tær semesterevaluering der blandt 
andet tog udgangspunkt i de euro-
pæiske kvalitetssikringsstandarder.

AAU påbegyndte etablering af 
en plan for evaluering af uddan-
nelserne, som indgår i afsnittet 
”Undervisningskvalitet og undervi-
serkvalifikationer” i udviklingskon-
trakten for 2006 - 2008.

mÅlRappoRteRing
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MÅL 17 - FORtSAt

Der blev oprettet en tværfakultær 
arbejdsgruppe om udvikling og 
implementering af evaluerings-
aktiviteter. 

MÅL 18 

Aalborg Universitet vil i 2005 ud-
vikle databaser, hvor de kvantitati-
ve data i relation til uddannelserne 
er opdaterede og let tilgængelige.

Den interne og dynamiske del af 
AAU’s DataWareHouse (DWH) blev 
videreudviklet og indbefatter nu 
bestand, STÅ, effektivitet, resulta-
ter, indskrivning og årselever.

I den eksterne del er tallene faste 
og kan genfindes i årsrapport mv.

AAU har udviklet universitetets da-
tabaser (DataWareHouse (DWH)), 
hvor de kvantitative data i relation 
til uddannelserne er opdaterede og 
let tilgængelige.

MÅL 19

Aalborg Universitet vil i 2005 
forberede forsøg med elektronisk 
evaluering af undervisningen, med 
henblik på fastlæggelse af en plan 
for elektronisk evaluering i udvik-
lingskontrakten for 2006 - 2009.

AAU købte en campuslicens til 
on-line evalueringssystemet 
SurveyXact (SX).

Der blev oprettet en tværfakultær 
arbejdsgruppe om udvikling og 
implementering af en fælles kerne 
af evalueringsaktiviteter baseret 
på SX. 

AAU har forberedt forsøg med 
elektronisk evaluering af under-
visningen, som indgår i afsnittet 
”Undervisningskvalitet og undervi-
serkvalifikationer” i udviklingskon-
takten for 2006 - 2008. 

I 2006 gennemføres pilot-forsøg 
med semesterevaluering vha. SX. 
Udbredes i 2006 - 2008 til alle 
ordinære uddannelser og relevante 
efter- og videreuddannelser.

MÅL 20

Aalborg Universitet vil i 2005 etab-
lere aftagerpaneler for udvalgte 
uddannelser.

AAU har videreudviklet eksisteren-
de aftagerpaneler samt etableret 
nye aftagerpaneler.

Det sker bl.a. for masteruddan-
nelsen Master in Management 
of Technology samt for en række 
masteruddannelser.

MÅL 21 

Aalborg Universitet vil i 2005 
udvikle og styrke den pædagogiske 
efter- og videreuddannelse af 
universitetets undervisere ved flere 
gange om året at udsende tilbud 
om pædagoisk efteruddannelse 
med en forventet deltagelse på 
omkring 100 ansatte.

Udover adjunktpædagogikum 
og øvrig kursusvirksomhed gen-
nemførtes der konsulentopgaver 
herunder udvikling af former for 
kompetencebeskrivelser og med-
virken ved udvikling af system til 
sikring af undervisningens kvalitet 
og udvikling.

Nye initiativer var: kollegial super-
vision, hjælp til specialeskrivere og 
pædagogisk efteruddannelse af 
fastansatte lærere.

AAU udviklede og styrkede den 
pædagogiske efter- og videreud-
dannelse af universitetets under-
visere. 

Der udsendtes flere gange i årets 
løb tilbud om pædagogisk efterud-
dannelse og i alt deltog omkring 
250 ansatte.

mÅlRappoRteRing
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MÅL 22 

Aalborg Universitet vil i 2005 etab-
lere et ikt-pædagogisk netværk og 
fastsætte mål for ikt-pædagogiske 
værktøjer i universitetets under-
visning.

Der blev etableret et ikt-pæda-
gogisk netværk, som var med til 
at udpege to ikt-pædagogiske 
værktøjer, som understøttes af 
AAU. I dette arbejde fastsatte AAU 
mål for ikt-pædagogiske værktøjer 
i undervisningen.

AAU’s nyetablerede ikt-pædago-
gisk netværk udpegede to ikt-pæ-
dagogiske værktøjer (Quick Plan 
og First Class).

MÅL 23

Aalborg Universitet vil i 2005 
undersøge mulighederne for sam-
arbejde med andre universiteter og 
forskningsinstitutioner inden for 
rammerne af tech-trans loven med 
henblik på fastlæggelse af plan for 
tech-trans samarbejde i udviklings-
kontrakten for 2006 - 2009.

AAU analyserede mulighederne 
for samarbejde med andre univer-
siteter og forskningsinstitutioner 
inden for rammerne af tech-trans 
loven.

AAU besluttede i stedet jf. mål 25 
at etablere et aktieselskab for at 
fremme den kommercielle udvik-
ling af AAU’s forskningspatenter.

AAU valgte ikke at samarbejde 
med andre universiteter og forsk-
ningsinstitutioner om oprettelse af 
et selskab.

AAU’s plan for universitetets eget 
§-4 selskab indgår i mål 29 i udvik-
lingskontrakten for 2006 - 2008.

MÅL 24 

Aalborg Universitet indgik i 2004 
328 FIK-aftaler (tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed) og 63 IV-
aftaler (indtægtsdækket virksom-
hed). Aalborg Universitet vil i 2005 
tilstræbe at indgå et tilsvarende 
antal samarbejdsaftaler (i alt 391).

Området blev styrket gennem 
”AAU Innovation” og programmet 
”Vejen til Viden” jf. mål 31.

AAU udbyggede den tætte kon-
takt til det omgivende samfund, 
hvilket blev afspejlet gennem et 
fortsat stort antal samarbejdsaf-
taler.

AAU indgik flere samarbejdsaftaler 
end i 2004.

AAU’s antal samarbejdsaftaler var i 
2005 på 550 mod 391 i 2004.

MÅL 25 

Aalborg Universitet vil i 2005 
undersøge muligheden for at etab-
lere et aktieselskab for at fremme 
den kommercielle udvikling af 
universitetets forskningspatenter.

AAU analyserede muligheden for 
at etablere et aktieselskab for at 
fremme den kommercielle udvik-
ling af universitetets forskningspa-
tenter. 

AAU besluttede at etablere et 
aktieselskab og forberedte opret-
telsen, som vil finde sted i 2006.

MÅL 26 

Aalborg Universitet vil arbejde 
målrettet på at forøge antallet 
af opfindelser og vil i 2005 øge 
antallet af indberetninger med 
15 % (39 indberetninger i 2004), 
samt mindst fastholde antallet af 
patentansøgninger (6 ansøgninger 
i 2004).

Området blev bl.a. styrket gennem 
”AAU Innovation”.

AAU arbejdede målrettet på at 
forøge antallet af opfindelser.

AAU øgede antallet af indberet-
ninger med mere end 15 % og 
forøgede antallet af patentansøg-
ninger.

AAU nåede i 2005 53 indberetnin-
ger samt 22 patentansøgninger, 
hvor målet var 45 indberetninger 
og 6 ansøgninger.

mÅlRappoRteRing

Aalborg Universitet > Målrapportering

       målet er opfyldt            kræver ledelsens bevågenhed            målet er ikke opfyldt



�� aalBoRg univeRsitet ÅRsRappoRt 2005

udviKlingsmÅl KonKRete initiativeR mÅlopFyldelse

MÅL 27 

Aalborg Universitet vil i 2005 tage 
stilling til om universitetet skal 
involvere sig i en selskabsdannelse 
med NOVI Innovation mhp. kom-
mercialisering af forskningsresul-
tater.

AAU analyserede, om universitetet 
skulle involvere sig i en selskabs-
dannelse med NOVI Innovation 
med henblik på kommercialisering 
af forskningsresultater.

AAU etablerede flere selska-
ber sammen med NOVI Innovation. 

MÅL 28 

Aalborg Universitet vil i 2005 
integrere Videnbase Nordjylland, 
som i 2004 har haft 2,5 mio. 
sidevisninger, i Universitetets nye 
internet-portal. Universitetet reg-
ner med en stigning på 25% i antal 
sidevisninger i 2005.

VBN blev omdøbt til Videnbasen 
for Aalborg Universitet og afspejler 
dermed sin primære funktion i 
titlen, og er nu integreret i AAU’s 
portalløsning.

Opgørelsen af antal sidevisninger 
baseres nu på ny og forbedret 
software. 

AAU oplevede en stigning i antal 
sidevisninger på 36 % (fra 745.353 
til 1.015.677). 

Der var tillige stigninger i forhold 
til antal unikke besøgende (57 %) 
og antal besøg (60 %).

MÅL 29 

Der vil i 2005 blive implementeret 
følgende nye netværk:

•    et nationalt højteknologisk 
netværk, inden for mobile 
systems

•    et netværk rettet mod den 
gymnasiale sektor

•    et netværk for undervisere 
og øvrige iværksætterfrem-
mende aktører

AAU implementerede det na-
tionale højteknologiske netværk 
indenfor mobile systemer og der 
afholdtes flere arrangementer for 
medlemmerne i netværket.

AAU’s netværk for den gymnasiale 
sektor holdt møde i foråret, hvor-
efter der pga. gymnasiereformen 
holdtes en pause i aktiviteterne. 

AAU indlejrede netværket for 
undervisere og øvrige iværksætter-
fremmende aktører i IDEA Nord.

AAU implementerede de tre nye 
netværk: 

•    Nationalt højteknologisk 
netværk, inden for mobile 
systems

•    Netværk rettet mod den gym-
nasiale sektor

•    Netværk for undervisere og 
øvrige iværksætterfrem-
mende aktører

MÅL 30 

Aalborg Universitet vil i 2005 etab-
lere et iværksætterakademi inden 
for universitets egne rammer, der 
kan bidrage til IDEA’s arbejde og 
være med til at uddanne iværksæt-
tere på Aalborg Universitet.

AAU arbejdede på at opbygge et 
iværksætterakademi inden for 
egne rammer, og der blev etableret 
et inkubationsmiljø, med udgangs-
punkt i de decentrale fagmiljøer. 

Der blev etableret et 
Kreativitetslaboratorium til kreativ 
idégenerering. 

Der blev etableret et sekretariat til 
at varetage aktiviteterne i regi af 
IDEA Nord, som bl.a. kan bidrage 
til IDEA’s arbejde på AAU. Dette 
styrkede den eksterne samarbejds-
flade med de øvrige nordjyske 
uddannelsesinstitutioner.

mÅlRappoRteRing
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MÅL 31 

Aalborg Universitetet vil i 2005 
udarbejde en plan for styrkelse 
af samarbejdet og forøgelse af 
antallet af samarbejdsaftaler med 
små og mindre ressourcestærke 
virksomheder og institutioner med 
henblik på indarbejdelse i udvik-
lingskontrakten for 2006 - 2009.

AAU igangsatte programmet 
”Vejen til Viden”, som skal gøre 
det lettere at få adgang til uni-
versitetets viden. Vejen til Viden 
består af flere indgange i form 
af: AAU Videnkonsulenter, AAU 
Kontakter, AAU kontaktcentre og 
AAU Innovation. 

AAU udarbejdede og iværksatte en 
plan for styrkelse af samarbejdet 
og forøgelse af antallet af samar-
bejdsaftaler med små og mindre 
ressourcestærke virksomheder og 
institutioner, hvilket indgår i mål 
25 i udviklingskontrakten for 2006 
- 2008.

MÅL 32 

Aalborg Universitet vil i 2005 
gennemgå og eventuelt reorgani-
sere samarbejdet med nedenstå-
ende CVU- og KVU- institutioner: 
Ingeniørhøjskolen i København, 
CVU-VITA, Erhvervsuddannelses-
center Midt, Sundheds CVU 
Nordjylland, CVU Midt-Vest og 
Nordjyllands Erhvervsakademi.

AAU kontaktede CVU- og KVU- 
institutionerne med henblik på en 
gennemgang og reorganisering af 
samarbejdet.

AAU indgik en samarbejdsaftale 
med Sundheds CVU Nordjylland, 
og der har været taget initiativ  
til samarbejdsaftaler med 
Nordjyllands Erhvervsakademi. 

AAU indgik desuden en samar-
bejdsaftale med Ingeniørhøjskolen 
i København, hvor AAU etablerede 
et institut for medieteknologi og 
ingeniørvidenskab.

MÅL 33 

Aalborg Universitet vil fastlægge 
en strategi for internationalisering 
med henblik på en konkretisering i 
den kommende udviklingskontrakt 
for 2006 - 2009.

AAU udarbejdede en overordnet 
internationaliseringsstrategi med 
tre målsætninger: En akademisk 
målsætning, en målsætning om 
global konkurrencedygtighed samt 
en målsætning om international 
solidaritet.

Strategien for internationalisering 
konkretiseres i mål 3, 4 og 19 i ud-
viklingskontrakten for 2006 - 2008. 

MÅL 34 

Aalborg Universitet vil i 2005 udar-
bejde en plan for fremtidigt optag 
af internationalt studerende med 
henblik på fastlæggelse af måltal 
i udviklingskontrakten for 2006 
- 2009.

AAU’s strategi for internationali-
sering af uddannelsesområdet har 
primært fokus på Norden og EU/
EØS, sekundært resten af verden, 
særligt Østen. 

AAU udarbejdede en plan for 
fremtidigt optag af internationalt 
studerende med henblik på fast-
læggelse af måltal jf. mål 2 og 5 
i udviklingskontrakten for 2006 
- 2008.

mÅlRappoRteRing
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MÅL 35 

Aalborg Universitet vil i 2005 med 
henblik på at sikre den højeste 
internationale kvalitet i universi-
tetets forskning og uddannelser 
fastholde den høje andel af uden-
landske forskere.

Flere fakulteter sikrede, at stil-
linger opslås internationalt på EU-
portalen The Researchers’ Mobility 
Portal.

AAU fastholdt den høje andel af 
udenlandske forskere på 22 % af 
de videnskabelige medarbejdere.

MÅL 36 

Samarbejdet med andre univer-
siteter i European Consortium of 
Innovative Universities fortsætter 
i 2005 med henblik på udvikling 
af mindst 2 nye joint program-
mes - Kandidatuddannelse i 
Entrepreneurship and Innovation 
og Kandidatuddannelse i 
Technology and Innovation.

Samarbejdet med andre univer-
siteter i European Consortium 
of Innovative Universities om de 
to Joint Master Programmes i 
Entrepreneurship and Innovation 
og Innovation & Technology fort-
satte i efteråret 2005. 

Samarbejdet fortsatte med henblik 
på udvikling af de to nye joint 
programmes - Kandidatuddannelse 
i Entrepreneurship and Innovation 
og Kandidatuddannelse i 
Innovation & Technology.

mÅlRappoRteRing

Udviklingsmål Konkrete initiativer Målopfyldelse

MÅL 1 

Forøgelse af optaget af ph.d.-stu-
derende inden for det teknisk-, 
natur-, og sundhedsvidenskabelige 
område med 4 i 2005, 19 i 2006, 16 
i 2007 og 16 i 2008. 

Institutterne blev bl.a. motiveret til 
at finde egnede kandidater samt 
eksterne midler/virksomheds-sam-
arbejder.

De 4 ph.d.-studerende indgår i det 
samlede optag jævnfør mål 11.

aFRappoRteRing aF tillægsaFtale til udviK-
lingsKontRaKten FoR 2005
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anvendt RegnsKaBspRaKsis

RegnsKaBsgRundlag
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 

Bekendtgørelse nr. 1489 om tilskud og regnskab 

m.v. ved universiteterne udsendt af Ministeriet for 

Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU), der med 

de undtagelser, der er anført i bekendtgørelsen, 

svarer til reglerne i Bekendtgørelse om statens 

regnskaber samt Økonomistyrelsens retningslinjer 

angivet i Procesvejledningerne 1 til 8.

I forhold til Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. decem-

ber 2004 om tilskud og regnskab mv. ved universi-

teterne og Økonomistyrelsens procesvejledninger 

har Aalborg Universitet valgt en anden afskriv-

ningsmetode samt -periode på følgende områder:

Begge afvigelser er af uvæsentlig karakter. 

Aalborg Universitet har modtaget dispensation 

for disse afvigelser d. 5. januar 2006, gældende 

for regnskabsåret 2005, idet VTU forventer at 

tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen revideres 

i 2006. 

Sammenlignelighed
Som følge af den manglende sammenlignelighed 

mellem procesvejledningerne og de regelsæt for 

statslig regnskabsaflæggelse, som universitetet 

hidtil har levet op til, er der i årsrapporten ikke 

anført sammenligningstal i resultatopgørelsen for 

tidligere regnskabsår.

I balancen er der som sammenligningstal anført 

AAU´s åbningsbalance pr. 01.01.2005.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af 

en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremti-

dige økonomiske fordele vil tilflyde universitetet, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Kun immaterielle og materielle anlægsaktiver 

med en selvstændig værdi på kr. 50.000 eller 

derover aktiveres, bortset fra materielle anlægsak-

tiver som er omfattet af reglerne for bunkning.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det som 

følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at 

fremtidige økonomiske fordele vil fragå universi-

tetet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forplig-

telser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regn-

skabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til alle 

sandsynlige økonomiske fordele og forpligtelser, 

der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, 

og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer 

på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster 

i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balan-

cedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Afskrivningsmetode for det bunkede inven-

tar og IT-udstyr følger principperne for ej 

bunket IT-udstyr og inventar, hvilket vil sige 

lineære afskrivninger i stedet for saldoaf-

skrivninger.

Åremål for afskrivning af installationer i 

eksterne lejemål følger principperne for 

indretning af lokaler, hvorfor der afskrives 

over 10 år i stedet for 20 år.

     •

     •
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ResultatopgøRelse

oRdinæRe dRiFtsindtægteR
Statstilskud
Statstilskud indregnes i takt med, at universitetet 

modtager statstilskud fra Ministeriet for Viden-

skab, Teknologi og Udvikling. Statstilskud, der 

vedrører andre perioder, periodiseres.

Salg af varer og tjenesteydelser
Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes 

efter faktureringsprincippet. Deltagerbetaling og 

andre indtægter mm., der vedrører andre perio-

der, periodiseres.

tilskudsfinansierede områder
Indtægter fra samarbejdsaftaler, hvor der ydes 

tilskud til uddannelses- eller forskningsaktivi-

teter, indregnes i takt med, at omkostningerne 

forbruges. 

Ordinære driftsomkostninger
Ordinære driftsomkostninger dækker over 

forbrugsomkostninger, personaleomkostninger, 

andre primære driftsomkostninger samt af- og 

nedskrivninger.

Omkostninger indregnes i takt med, at de for-

bruges.

Finansielle posteR
Finansielle indtægter
Finansielle indtægter omfatter renteindtægter, 

realiserede kursgevinster vedr. transaktioner i 

fremmed valuta, udbytte af aktieposter mm.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renteomkost-

ninger og andre finansielle omkostninger, realise-

rede kurstab vedrørende transaktioner i fremmed 

valuta mm.

eKstRaoRdinæRe posteR
Ekstraordinære poster omfatter indtægter og 

omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som 

ikke hører under universitetets ordinære drift, 

og som derfor ikke forventes at være tilbageven-

dende.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles til eksternt 

medgåede omkostninger til anskaffelse af de på-

gældende aktiver med fradrag af akkumulerede 

af- og nedskrivninger.

It- og softwarelicenser
Universitetet har anskaffet en række IT- og soft-

warelicenser, som anvendes i den daglige drift. 

Nogle af licenserne er betalt for flere perioder 

frem.

egen udvikling af systemer
Som led i universitetets primære drift anvendes 

specialprogrammerede applikationer, standardap-

plikationer, tilpassede standardapplikationer og 

specielt udviklet IT-software (f.eks. web-baseret 

administrationssystem).

Internt oparbejdede patenter og opfindelser
Som en integreret del af universitetets virksomhed 

pågår til stadighed en omfattende forskning.

Som hovedregel er denne forskning ikke kommer-

ciel og forskningen aktiveres og værdiansættes 

ikke. 

Alene opfindelser og patenter, der er klart define-

ret og identificeret, dvs. hvor den tekniske udnyt-

telse og et potentielt marked er påvist og der 

forventes at kunne indgås aftale med en ekstern 

samarbejdspartner, indregnes.

Aalborg Universitet > Regnskab > Anvendt Regnskabspraksis
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Opfindelser og patenter måles til de eksterne om-

kostninger, der er medgået til vurdering af opfin-

delserne, registrering og kommercialiseringen af 

opfindelserne samt til registrering af patenterne.

Der finder løbende en vurdering sted af udnyt-

telsesmulighederne. Disse danner grundlag for 

fastsættelsen af værdien af rettighederne og 

den økonomiske levetid. Ved nedgang i værdien 

foretages fornøden nedskrivning over resultatop-

gørelsen.

Afskrivning af immaterielle anlægsaktiver
Afskrivningsgrundlaget, fordeles lineært over 

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

mateRielle anlægsaKtiveR
Materielle anlægsaktiver værdiansættes som 

udgangspunkt til kostpris med fradrag af akkumu-

lerede afskrivninger.

Kostpris omfatter købspris og omkostninger 

direkte knyttet til anskaffelsen samt omkostninger 

til installation.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kost-

pris, fordeles lineært over aktivernes forventede 

brugstid:

Installationer og Indretning af lejede lokaler
I SEA ejendomme er installationer værdiansat 

som 10 % af den seneste ejendomsvurdering med 

fradrag af grundværdi. 

For øvrige lejemål er installationer og indretning 

af lejede lokaler i forbindelse med indflytning i et 

eksternt lejemål indregnet samlet som indretning 

af lejede lokaler.

Anlægsaktiver finansieret helt eller delvist 
ved donation
Anlægsaktiver, der er anskaffet helt eller delvist 

ved donation, værdiansættes under de enkelte 

anlægsaktivgrupper til en skønnet kostpris vedr. 

den del af anlægsaktivet, der kommer fra dona-

tion. Den del af anlægsaktivet, som universitetet 

har betalt, værdiansættes efter sædvanlig regn-

skabspraksis. Øvrige forhold vedr. anlægsaktiverne 

følger ligeledes sædvanlig regnskabspraksis.

Et beløb svarende til den del af den skønnede 

kostpris, der kommer fra donation, opføres under 

periodeafgrænsningsposter og indtægtsføres 

i takt med afskrivningen for anlægsaktiverne. 

Derved vil resultatopgørelsen netto ikke blive 

påvirket af de omkostningsførte afskrivninger for 

den del af anlægsaktivet, der er modtaget ved 

donation. 

Bunkning
I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten 

bunkes nogle enkelte aktivtyper, som ellers vil 

falde uden for grænsen på 50.000 kr. Der er tale 

om følgende:

IT-udstyr, som er obligatorisk

Inventar (kontor, undervisning og møde), 

som er frivillig og foretaget under henvis-

ning til væsentlighed.

     •

     •

anvendt RegnsKaBspRaKsis

Bygninger

Installationer 

Indretning af lejede lokaler

Forsøgsudstyr og –maskiner

Driftsmateriel

Transportmateriel

Inventar 

IT-udstyr  

     50 år

20 år

10 år

5-8 år

5-8 år

5-8 år

3 år

3 år

IT- og softwarelicenser

Egen udvikling af systemer

Internt oparbejdede patenter/

opfindelser

     3 år

8 år

20 år

Aalborg Universitet > Regnskab > Anvendt Regnskabspraksis
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Finansielle anlægsaKtiveR
Kapitalandele
Kapitalandele måles som udgangspunkt til 

dagsværdi, hvilket vil sige kursværdi på balance-

dagen. Findes der ikke nogen dagsværdi, foreta-

ges værdiansættelsen til kostpris.

tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nettorealisationsvær-

dien, der sædvanligvis svarer til nominel værdi 

med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af 

forventede tab opgjort på grundlag af en indivi-

duel vurdering af debitorerne.

Nedenstående tilgodehavender vises særskilt:

tilgodehavende vedr. vare- og tjenesteydelser
Tilgodehavende fra salg af ydelser mv. omfatter 

bl.a. husleje, åben uddannelse, konferencer, kur-

ser og andre rekvirerede arbejder.

tilgodehavender vedrørende tilskudsfinan-
sierede områder
Universitetet gennemfører en lang række forsk-

ningsaktiviteter, der helt eller deltvist er finansie-

ret ved eksterne tilskud.

Såfremt tilskuddet ikke er modtaget - eller det 

modtagne acontobeløb er mindre end de afholdte 

omkostninger – opføres de medgåede omkostnin-

ger til kostpris som tilgodehavender vedrørende 

tilskudsfinansierede aktiviteter, hvor kostprisen 

omfatter både direkte og indirekte omkostninger.

Ved projekter med delvis ekstern finansiering 

opføres kun et tilgodehavende for det enkelte 

projekt, svarende til den eksternt finansierede 

del, medens universitetets egen andel driftsføres 

løbende.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under 

aktiver omfatter bl.a. afholdte omkostninger, der 

vedrører den efterfølgende periode. De værdian-

sættes til den forholdsmæssige andel af den no-

minelle værdi, som er forudbetalt. Der er særskilt 

oplyst Forudbetalinger af løn, varer og tjeneste-

ydelser samt Deposita.

Andre tilgodehavender
Omfatter tilgodehavender, som ikke naturligt 

hører med til de andre poster for tilgodehavender.

Deposita
Deposita vedrører hovedsageligt udbetalte depo-

sita i forbindelse med lejeaftaler vedrørende byg-

ninger uden for ordningen med Statens Ejendoms 

Administration.

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsakti-

ver omfatter obligationer og aktier, der måles til 

dagsværdi på balancedagen.  Eventuelle kursregu-

leringer er ført på resultatopgørelsen.

egenkapital
Egenkapitalen udgør nettoværdien af balan-

cens aktiver og passiver. Egenkapitalen består 

af en startkapital fra statens side i forbindelse 

med stiftelsen af den selvejende institution samt 

reguleringer som konsekvens af indregning af nye 

regnskabsposter ifm åbningsbalancen. Året resul-

tat er ligeledes indregnet i egenkapitalen. 

Hensatte forpligtelser
Hensættelser indregnes, når universitetet som 

følge af en begivenhed indtruffet før eller på 

balancedagen har en retlig eller faktisk forplig-

telse, og det er sandsynligt, at universitetet skal 

indfri forpligtelsen. Hvis der ikke kan foretages 

en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen 

oplyses forpligtelsen under eventualforpligtelser.

Forpligtelsen måles til det bedste skøn over de 

omkostninger, der er nødvendige for på balance-

dagen at afvikle forpligtelserne. 

Langfristede gældsforpligtelser
Der henvises til det nedenfor under donationer 

beskrevne.

anvendt RegnsKaBspRaKsis
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Anlægslån
Der er tale om et langfristet lån til udlejer i for-

bindelse med deres investering i installationer i et 

lejemål. Lånet afvikles i samme takt som installa-

tionerne afskrives. Installationerne er værdiansat 

til kostpris.

Kortfristede gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til amor-

tiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til 

nominel værdi.

Forudbetalte tilskud vedrørende tilskuds-
finansierede projekter
Universitetet varetager en lang række forsknings-

aktiviteter, der helt eller deltvist er finansieret ved 

eksterne tilskud.

Såfremt tilskuddet er modtaget, men udgifterne 

helt eller delvist ikke er afholdt, indregnes forskel-

len mellem tilskuddet og de afholdte udgifter som 

forudbetalte tilskud.

Donationer
Aktiver, der er anskaffet ved helt eller delvist 

donation, værdiansættes til en skønnet kostpris 

vedrørende den del af aktivet, der kommer fra do-

nationen. Den del af anlægsaktivet, som univer-

sitetet har betalt, værdiansættes efter sædvanlig 

regnskabspraksis.

Et beløb svarende til den del af den skønnede 

kostpris, der kommer fra donationen, opføres 

under henholdsvis langfristet gældsforpligtelser 

(donationer) og kortfristede gældsforpligtelser 

(donationer), jf. note 16. Beløbet indtægtsføres 

i takt med afskrivningen for anlægsaktiverne. 

Derved vil resultatopgørelsen netto ikke blive 

påvirket af de omkostningsførte afskrivninger for 

den del af anlægsaktivet, der er modtaget ved 

donation.

pengestRømsopgøRelsen 
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den 

indirekte metode og viser pengestrømme ved-

rørende drift, investeringer og finansiering samt 

universitetets likvider ved årets begyndelse og 

slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgø-

res som årets resultat reguleret for poster uden 

likviditetseffekt samt ændring i driftskapital.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter 

omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg 

af immaterielle, materielle og finansielle anlægs-

aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivite-

ter omfatter pengestrømme fra optagelse af og 

tilbagebetaling af langfristede og kortfristede lån.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfri-

stede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko.

anvendt RegnsKaBspRaKsis
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Ordinære driftsindtægter
Statstilskud 1.059.824 1
Salg af vare og tjenesteydelser 81.602 2
Tilskudsfinansierede områder 235.866 3

Ordinære driftsindtægter  i alt 1.377.291

Ordinære driftsomkostninger
Forbrugsomkostninger -485.471
   Husleje -192.656
    Andre forbrugsomkostninger -292.815 4

Personaleomkostninger -889.543 5
   Lønninger -806.197
   Pensioner -106.162
   Lønrefusion 30.462
   Andre personaleomkostninger -7.645

Andre driftsomkostninger -20.525 6

Af- og nedskrivninger -38.307 7

Ordinære driftsomkostninger i alt -1.433.845

Resultat af ordinær drift -56.554

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter 115 8
Andre driftsomkostninger 0
Andre driftsposter i alt 115

Finansielle poster
Finansielle indtægter 7.990 9
Finansielle omkostninger -145 10
Finansielle poster  i alt 7.845

Årets resultat -48.594

ResultatopgøRelse

ResultatopgøRelse
2005

DKK 1.000 note

Aalborg Universitet > Regnskab > Resultatopgørelse
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aKtiveR
2005 Åbningsbalance

01.01.2005
DKK 1.000 DKK 1.000 note

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver
Internt oparbejdede patenter og opfindelser 7.818 2.229
IT-  og softwarelicenser 1.686 1.251
Immaterielle anlægsaktiver i alt 9.504 3.480 11

Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og bygninger 9.871 10.086
Installationer 19.206 14.118
Indretning af lejede lokaler 20.000 15.870
Forsøgsudstyr og maskiner 52.910 51.691
Driftsmateriel 9.928 9.231
Transportmateriel 3.373 2.674
Inventar 7.141 9.099
IT-udstyr 13.485 12.437
Indretning af lejede lokaler – under udførelse 74 2.725
Materielle anlægsaktiver  i alt 135.988 127.931 12

Finansielle anlægsaktiver 1.772 490 13

Anlægsaktiver i alt 147.265 131.901

Omsætningsaktiver

tilgodehavender
Tilgodehavende vedr. vare- og tjenesteydelser 20.828 43.223
Tilgodehavende vedr. statstilskud 0 34.671
Tilgodehavende vedr. tilskudsfinansierede områder, ikke statslige 81.353 62.533
Tilgodehavende vedr. tilskudsfinansierede områder, statslige 108.443 105.668
Forudbetalinger af  løn, varer og tjenesteydelser 8.763 9.541
Andre tilgodehavender 4.829 13.719
Deposita 15.218 13.866
tilgodehavender i alt 239.433 283.221

Værdipapirer 122.964

Likvide beholdninger 87.562 130.822 14

Omsætningsaktiver i alt 449.959 414.043

AKtIVeR i alt 597.224 545.944

Balance

Aalborg Universitet > Regnskab > Balance



��

aalBoRg univeRsitet ÅRsRappoRt 2005

Balance

passiveR
2005 Åbningsbalance

01.01.2005
DKK 1.000 DKK 1.000 note

egenkapital 15
Egenkapital pr. 01.01.2005 88.949 88.949
Overført årsresultat -48.594 0
egenkapital i alt pr. 31.12.2005 40.355 88.949

Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser 1.255 1.185
Hensatte forpligtelser i alt 1.255 1.185

Langfristede gældsforpligtelser
Donationer 19.210 14.265 16
Anlægslån 5.180
Langfristede gældsforpligtelser 24.390 14.265

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 57.497 40.945
Feriepenge, fastansatte/fratrådte 153.973 146.318
Feriepenge, timelønnet og fratrådte 9.461 9.238
Anden kortfristede gæld 28.990 56.630 17
Forudbetalte tilskud vedrørende 
tilskudsfinansierede projekter

178.537 179.509 18

Periodeafgrænsningsposter 93.347 3.079 19
Donationer 8.929 5.826 16
Kortfristede gældsforpligtelser 531.223 441.545

PASSIVeR i alt 597.224 545.944

Aalborg Universitet > Regnskab > Balance
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pengestRømsopgøRelse
2005

DKK 1.000
1. januar - 31. december 2005

Årets resultat -48.594

tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:
Afskrivninger anlægsaktiver 45.284
Årets indtægtsførsel af donationer -7.062
Hensættelser til  produktansvar og andre forpligtelser 70

ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavende 43.788
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser 113.758
Pengestrømme fra driftsaktivitet 147.244

Køb af anlægsaktiver -59.143
Indskud af patenter i selskaber -437
Tilgang af donationer 15.120
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -44.460

Anlægslån 5.560
Udligning af kassekredit, Jyske Bank 01.01.2005 -28.639
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -23.079

ændring i likvide beholdninger 79.704

Likvider pr. 01.01.2005 130.822
Likvider pr. 31.12.2005 210.526

Likvider sammensætter sig således
Likvide beholdninger 87.562
Værdipapirer 122.964
I alt 210.526

pengestRømsopgøRelse og egenKapitalopgøRelse

egenKapitalopgøRelse
2005

DKK 1.000

Egenkapital primo 01.01.2005 88.949
Overført resultat -48.594
egenkapital ultimo 31.12.2005 40.355

Aalborg Universitet > Regnskab > Pengestrømsopgørelse og Egenkapitalopgørelse
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noteR

2005
DKK 1.000

note 1 Statstilskud
Forskning 350.210
Uddannelse 425.353
Grundbevilling 1.106
Andre formål 68.459
Kapitalbevillinger 187.810
Interne statslige overførsler (primært UVM) 26.698
Gebyr 188
i alt 1.059.824

note 2 Salg af varer og tjenesteydelser 
(underkonto 10 og 90)
Alm. drift. Underkonto 10
Licenser, Royalisties mm. 97
Notesalg (bøger, kompendier, noter) 1.961
Deltagerbetaling 22.645
Kursusvirksomhed 2.412
Gæsteboliger 12.440
Øvrige indtægter 30.766
i alt 70.321

Indtægtsdækket virksomhed. Underkonto 90
Deltagerbetaling 150
Ordinære projekter 9.217
Kursusvirksomhed 784
Øvrige indtægter 1.130
i alt 11.281

note 3 tilskudsfinansierede aktiviteter 
(underkonto 95 og 97)
Statslige midler 106.709
EU 31.793
Øvrig udland 13.024
Private midler 80.684
Kommuner og amter 3.656
i alt 235.866

note 4 Forbrugsomkostninger
Udstyr (køb og leje) 66.286
Forsyningsområde (brændstof, fjernvarme, kloak mm.) 23.748
Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger 24.502
Rengøring  10.324
Rejser og befordring 49.729
Konsulentydelser 19.852
Revisorassistance 1.057
Kursus (studerende og ansatte) 10.306
Repræsentation 7.795
Øvrige forbrugsomkostninger  (telefon, kontorartikler, 

abonnementer, annoncering, bøger mm.) 79.216
i alt 292.815

Aalborg Universitet > Regnskab > Noter
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noteR

2005
DKK 1.000

note 5 Personaleomkostninger
Løn 806.197
Pension 106.162
Over- og merarbejde 431
Fratrædelsesordninger 988
Stipendier ol. 3.329
Hensættelser 2.897
i alt 920.005

note 6  Andre driftsomkostninger
Skatter og afgifter 11.202
Godtgørelser og tilskud 4.837
Hensættelser 241
Øvrige omkostninger 4.244
i alt 20.525

note 7 Af- og nedskrivninger
Årets afskrivninger
Immaterielle anlægsaktiver 1.246
Materielle anlægsaktiver 45.284
Neutralisering af donationsafskrivninger -7.062
Årets nedskrivninger
Immaterielle anlægsaktiver 607
Materielle anlægsaktiver -1.768
i alt 38.307

note 8 Andre driftsindtægter
Gevinster ved salg af anlægsaktiver 115
i alt 115

note 9 Finansielle indtægter
Renteindtægter og udbytter 7.934
Kasse, kurs og moms difference 56
i alt 7.990

note 10 Finansielle omkostninger
Renteudgifter mm 71
Kasse, kurs og moms difference 74
i alt 145

note 11  Immaterielle anlægsaktiver

internt oparbejdede 

patenter og 

opfindelser

it- og 

software-

licenser i alt
Kostpris pr. 01.01.2005 2.401 5.001 7.402
Tilgange 6.621 1.228 7.849
Afgange -659 -1.000 -1.659
Kostpris pr. 31.12.2005 8.362 5.229 13.591
Akk. Afskrivninger pr. 01.01.2005 -169 -3.750 -3.918
Årets afskrivninger -453 -793 -1.246
Årets nedskrivninger -607 0 -607
Afgange 685 1.000 1.685
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2005 -544 -3.543 -4.087
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005 7.818 1.686 9.504

AAU indgår i et samarbejde med 8 øvrige universiteter, hvor man sammen finansierer køb af programmel til 

økonomisystemet Oracle Finansiel (ØSS) og et studieadministrative system (STADS). I henhold til vedtægterne er der tale 

om et indkøbssamarbejde, hvor man ikke har krav på en andel af formuen ved udtræden, hvorfor værdien ikke skal 

opgøres og medtages i universiteternes balancer.

Aalborg Universitet > Regnskab > Noter



5�

aalBoRg univeRsitet ÅRsRappoRt 2005

noteR

2005
DKK 1.000

Bygninger

installa-

tioner

indretning 

af lejede 

lokaler

note 12  Materielle anlægsaktiver
Kostpris pr. 01.01.2005 10.730 151.565 34.044
Tilgange 0 7.020 7.595
Afgange 0 0 0
Kostpris pr. 31.12.2005 10.730 158.586 41.638
Akk. Afskrivninger pr. 01.01.2005 -644 -137.447 -18.173
Årets afskrivninger -215 -1.933 -3.465
Årets nedskrivninger 0 0 0
Afgange 0 0 0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2005 -858 -139.380 -21.638
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005 9.871 19.206 20.000

Forsøgsudstyr 

og –maskiner

drifts-

materiel

transport-

materiel
Kostpris pr. 01.01.2005 141.322 28.874 6.171
Tilgange 17.371 4.278 2.071
Afgange -1.406 -1.062 -346
Kostpris pr. 31.12.2005 157.286 32.089 7.896
Akk. Afskrivninger pr. 01.01.2005 -89.631 -19.644 -3.497
Årets afskrivninger -15.830 -2.937 -1.191
Årets nedskrivninger 0 0 0
Afgange 1.085 419 165
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2005 -104.376 -22.161 -4.523
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005 52.910 9.928 3.373

inventar it-udstyr

indretning 

af lokaler 

under 

udførelse i alt
Kostpris pr. 01.01.2005 9.200 43.418 2.725 428.049
Tilgange 4.680 14.948 1.056 59.017
Afgange 0 -1.888 -3.707 -8.409
Kostpris pr. 31.12.2005 13.880 56.479 74 478.658
Akk. Afskrivninger pr. 01.01.2005 -101 -30.982 -300.119
Årets afskrivninger -6.638 -13.076 -45.284
Årets nedskrivninger 0 -805 -805
Afgange 0 1.869 3.538
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2005 -6.739 -42.994 -342.670
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005 7.141 13.485 74 135.988

Den endelige overdragelse af ejendomsretten af inventar og andet løsøre pr. 01.01.2005 afventer Finansudvalgets endelige 

godkendelse.

Aalborg Universitet > Regnskab > Noter
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noteR

2005
DKK 1.000

Kapitalandele i 

associeret virksomheder

note 13 Finansielle anlægsaktiver
Kostpris pr. 01.01.2005 490
Tilgang 1.282
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005 1.772

AAU har en ejerandel på 49% i hvert af selskaberne Curing Meter A/S, BioNanoPhotonics A/S og Nemomed A/S. Nemomed 

A/S er 100% tilgang. I BioNanoPhotonics A/S er indskudt ny andel, Ejerandelen er dog fortsat 49%

note 14 Likvide beholdninger
Hovedkasse 274
Udlægskasser 509
Bank og Giro 62.219
Hensatte feriepenge 9.471
EUR-konti 15.089
i alt 87.562

note 15 egenkapitalopgørelse
Egenkapital Primo 01.01.2005 88.949
Overført resultat -48.594
egenkapital ultimo 31.12.2005 40.355

note 16 Donationer
Bogført værdi pr. 01.01.2005 20.091
Tilgange 15.110
Afgange -7.062
Bogført værdi pr 31.12.2005 28.139

Heraf:
Langfristet 19.210
Kortfristet 8.929

Fordelt på følgende typer:
Bygninger 5.997
Forsøgsudstyr og –maskiner 19.190
Driftsmateriel 556
It-udstyr og software 2.396

Periodiserede donationer vedrører følgende aktivtyper:
Bygninger 885
Forsøgsudstyr og – maskiner 6.684
Driftsmateriel 127
It-udstyr og software 1.233

note 17  Anden kortfristet gæld
Skyldig løn (inkl. A-skat ol.) 11.086
Forpligtelser til samarbejdspartnere 15.089
Nøgler og gæsteboliger vedr. studerende (deposita) 2.624
Afdrag på anlægslån 190
i alt 28.990
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noteR

note 20  eventualforpligtelser:
AAU er forpligtet frem til 2015 at betale 147,3 mio. kr. i husleje, hvoraf 

33,3 mio. kr. vedrører 2006.

For årene 2005-2010 har AAU indgået leasingforpligtelser væsentligst 

vedrørende kopimaskiner og it-udstyr  på 2 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. 

vedr. 2006.

AAU er forpligtet til at reetablere terrænet i forbindelse med fraflytning 

af to pavillioner, som AAU ejer. Størrelsen af udgifter til reetablering er 

forbundet med usikkerhed, men skønnes ikke væsentligt at overstige 

pavillionernes værdi. AAU har valgt, hverken at optage pavillionerne 

med værdi eller hensætte beløb til reetablering.

2005
DKK 1.000

note 18 Forudbetalte tilskud vedrørende 
tilskudsfinancierede projekter
Forudbetalinger statslige aktiviteter 113.365
Forudbetalinger ej statslige aktiviteter 65.172
i alt 178.537

note 19 Periodeafgrændsningsposter
Forudbetalt statstilskud 87.033
Forudbetalt husleje, gæsteboliger 926
Indbetalinger / indeholdelser til senere udligning 5.388
i alt 93.347
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Denne fremgangsmåde sikrer eksempelvis, at 

udgifter afholdt af studienævn kan henføres til 

uddannelsesformål. For de videnskabligt ansatte 

medarbejdere anvendes følgende fordelings-

nøgler.

Fordelingsnøglerne er udarbejdet på baggrund af 

fakulteternes oplysninger om, hvordan ressour-

cerne faktisk er blevet anvendt.

FoRdelingsnøgleR

Direkte kontering og nøgler
Omkostningerne er efter Ministeriets anvisninger 

fordelt på formål. En del af omkostningerne er 

direkte formålsfordelt ved konteringen. De øvrige 

er fordelt udfra nøgler udarbejdet af det enkelte 

hovedområde.

Ordinær virksomhed
Der er på det ordinære område inden for hvert 

af de faglige hovedområde udarbejdet separate 

nøgler i forhold til:

Ansættelsessted (fakultetets fællesområde, 

institutter eller studienævn)

Personalekategori  (Professor, Lektor, Ad-

junkt, Forskningsassistenter, mm.)

     •

     •

Timelønnet videnskabeligt personale (D-VIP) per-

sonalet kan stort set direkte henføres til uddan-

nelsesformål. 

For det teknisk-administrative personale (TAP) 

på det ordinært finansierede område resulterer 

ovennævnte fremgangsmåde i følgende forde-

lingsnøgler:

FoRmÅlsFoRdeling, vidensKaBelige ansatte medaRBejdeRe (vip)

HUM SAMF teK-nAt

Basisforskning 37% 40% 43%
Heltidsuddannelse 56% 46% 51%
Efter- og videreuddannelse 1% 10% 2%
Forskeruddannelse 6% 4% 4%
I alt 100% 100% 100%

FoRmÅlsFoRdeling, teKnisK-administRativt peRsonale (tap)

HUM SAMF teK-nAt

Basisforskning 33% 47% 32%
Heltidsuddannelse 56% 43% 61%
Efter- og videreuddannelse 4% 7% 3%
Forskeruddannelse 7% 4% 4%
I alt 100% 100% 100%
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FoRdelingsnøgleR

Fordelingen af udgifter til andet-midler giver 

følgende resultat:

ekstern virksomhed
Omkostninger relateret til tilskudsfinansieret 

forskning (underkonto 95) er henregnet til for-

målet ”Tilskudsfinansieret forskning”. Udgifter til 

andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 

97) er henført til formålet ”Kontraktforskning”, 

mens indtægtsdækket virksomhed (underkonto 

90) er henført til ”Kontraktforskning” eller ”Efter- 

og videreuddannelse” afhængigt af aktiviteten.

Formålsopdelt regnskab 
I tabellen herunder fremgår de formålsopdelte 

udgifter.

Forbruget i 2005 til universitetets kerneydelser, 

forskning og uddannelse, udgør 65 procent af 

universitetets samlede forbrug. Der er tale om en 

øget andel af det samlede forbrug i forhold til 

2004 og det er særligt omkostninger relateret til 

basisforskning og tilskudsfinansieret forskning der 

er stigende.

FoRmÅlsopdelte udgiFteR

2001 2002 2003 2004 2005
mio. kr., årets priser

Uddannelse i alt 357,3 393,0 425,7 434,5 438,9
Forskning i alt 376,1 425,8 458,6 457,3 497,5
Andre faglige formål i alt 52,2 47,4 55,4 54,3 60,8
Fællesformål i alt 145,3 140,4 157,7 178,8 175,1
Kapitalformål i alt 189,3 177,0 182,9 228,5 212,0
Intern overførselsudgift 48,5 58,1 52,0 72,5 49,5
Udgifter i alt 1.168,7 1.241,7 1.332,2 1.426,0 1.433,8

FoRmÅlsFoRdeling, andet-midleR

HUM SAMF teK-nAt

Basisforskning 26% 41% 41%
Heltidsuddannelse 55% 41% 40%
Efter- og videreuddannelse 13% 12% 2%
Forskeruddannelse 6% 6% 11%
Øvrige formål 6%
I alt 100% 100% 100%
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aKtiviteteR
2001 2002 2003 2004 2005

Heltidsuddannelse
- optag (KOT) pr. 1.10. 1.916 1.893 1.915 1.813 1.938
- direkte optag 773 858 1.158 1.148 1.508
- STÅ-produktion 6.859 7.205 7.381 7.490 7.508

Adgangskursus
- STÅ-produktion 174 183 149 169 225

Deltidsuddannelse
- optag 678 682 655 583 544
- årselever 706 695 641 603 600

Udveksling af studerende
 - udgående studerende 347 387 371 343 352
- indgående studerende 201 204 246 299 392

Udenlandske studerende
- bestand 1.146 1.217 1.385 1.335 1.508

Kandidater og bachelorer
Antal bachelorer 955 924 976 1.078 1.014
- medianalder bachelorer 24,7 24,5 24,5 24,7 24,8
Antal kandidater 894 1.033 988 1.129 1.318
- medianalder, kandidater (2 årig) 27,2 27,0 27,3 27,2 27,1
- medianalder, kandidater (5 årig) * 25,7 25,5 25,8 26,0 25,9
* Civilingeniører og landinspektører

Antal grader
Antal ph.d.-grader 66 88 89 87 106
Antal doktorgrader 1 1 1 3 3

Publikationer
Forskningspublikationer 2.015 2.297 2.324 2.387 2.793

Personaleforbrug, årsværk
- ordinært finansierede 1.565,5 1.661,9 1.696,1 1.736,0 1.785,8
   heraf VIP-årsværk 757,7 905,1 934,0 964,5 1.004,5
- eksternt finansierede 297,0 294,0 320,5 354,2 354,9
   heraf VIP-årsværk 232,3 235,3 253,1 304,2 338,1

Bygningsarealer, m2 brutto 167.747 162.325 168.686 177.120 208.100

aKtiviteteR
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