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Resultatopgørelse 2006

i 1.000 kr.

2006

2005

1.081.159

1.059.824

94.852

81.602

Tilskudsfinansierede områder

235.821

235.866

Ordinære driftsindtægter i alt

1.411.831

1.377.291

Forbrugsomkostninger

-467.100

-485.471

Personaleomkostninger

-894.425

-889.542

Andre driftsomkostninger

-19.671

-20.525

Af- og nedskrivninger

-30.141

-38.307

-1.411.338

-1.433.845

Resultat af ordinær drift

494

-56.554

Andre driftsposter i alt

258

115

Finansielle poster i alt

8.733

7.845

Årets resultat

9.484

-48.594

Ordinære driftsindtægter
Statstilskud
Salg af varer og tjenesteydelser

Ordinære driftsomkostninger

Ordinære driftsomkostninger i alt

BALANCE

i 1.000 kr.
Aktiver
Egenkapital

2006

2005

578.444

535.464

75.694

40.355

FINANSIELLE NØGLETAL

2006

2005

Likviditetsgrad (%)

82,7

92,8

Soliditetsgrad (%)

13,1

7,5

Årsværkspris (Kr.)

415.526

414.319

Udgiver: Aalborg Universitet · Årsrapporten kan også læses på www.aau.dk · Oplag: 2000 stk. · Design & tryk: arden+kommunik a/s
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reKtors FororD
Året 2005 var præget af, at der blev gennemført en række nye

Der har samtidig været en vækst i egenkapitalen som følge af

omkostningskrævende initiativer. Samlet set resulterede dette

en korrektion af den måde, feriepengeforpligtelsen er opgjort

i et underskud på 48,6 mio. kr., hvilket førte til en væsentlig re-

på. Endvidere er årets driftsresultat blevet tillagt egenkapita-

duktion i universitetets egenkapital, og dermed i de fremtidige

len, så samlet set er universitetets egenkapital steget fra 40,4

muligheder for at investere i nye uddannelses- og forsknings-

mio. kr. ultimo 2005 til 75,7 mio. kr. ultimo 2006.

aktiviteter.
Universitetet vil arbejde for at fastholde denne udvikling, såFor at vende denne udvikling blev det i foråret 2006 besluttet, at

ledes at der med et stigende overskud og en vækst i egenka-

der dels skulle gennemføres en række besparelsesinitiativer,

pitalen kan skabes økonomisk råderum til at gennemføre højt

dels foretages en styrkelse og opstramning af den økonomiske

prioriterede uddannelses- og forskningsaktiviteter samt vide-

styring med henblik på at skabe bedre balance mellem indtæg-

reudvikle universitetets formidlingsaktiviteter og samarbejdet

ter og omkostninger.

med det omgivende samfund.

Der har på alle niveauer i organisationen været ydet en stor
indsats for at nå disse mål. Det er i løbet af året lykkedes at
bringe balance i økonomien. Resultatet af den ordinære drift
i 2006 viser et overskud på 0,5 mio. kr., og i kraft af renteind-

Finn Kjærsdam

tægter på 9,0 mio. kr., viser regnskabet et driftsresultat på i alt

Rektor

9,5 mio. kr.

I
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billeDer FrA Året Der GiK

Kemishow til åbent hus arrangement
for kommende studerende.

Johannes Andersen valgt som årets underviser på
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Den polsk-britiske sociolog Zygmunt Bauman
besøger Aalborg Universitet.

Videnskabsminister Helge Sander besøger Center for SanseMotorisk Interaktion.

Bestyrelsesformand Frank Jensen og Videnskabsminister
Helge Sander forud for underskrivelse af universitetets
udviklingskontrakt.

I forbindelse med det nye studieår bød de ældre studerende
de nye velkommen.
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SUMMARY IN ENGLISH
Aalborg University was inaugurated in 1974 and is thus a young

Being a young, dynamic and innovative university, Aalborg Uni-

and modern university which, over the years, has grown to be-

versity emphasises a combination of basic and applied research,

come a large, well-established research and teaching institution

which brings the research at the University a unique character of

in Denmark. The university offers quite an untraditional range of

dynamics and flexibility. In this way research at Aalborg University

educational programmes and research in the fields of Humani-

has managed to lift itself into a position of being at the cutting edge

ties, Social Sciences, Engineering, Sciences and Medicine. Ad-

in a number of research fields. The University has become inter-

ditionally, new opportunities for cooperation between the various

nationally renowned for its research in the fields of information

academic fields, both in research and teaching, are continuously

technology and the health sciences. However, important research

being developed. In this way Aalborg University differentiates it-

of high national and international standard and significance is

self from the older and more traditional Danish universities with

also conducted in several other areas throughout the University

its focus on interdisciplinary and inter-faculty studies. One of

and covers a number of fields ranging from the Humanities and

Aalborg University’s trademarks is its unique pedagogic model

Social Sciences to Engineering, Sciences and Medicine.

of research-based teaching: the problem-based, project-organized model ((PBL) Problem-Based Learning). A recent evaluation

In 2006 Aalborg University experienced progress in academic re-

from the Organisation for Economic Co-operation and Develop-

sults. Intake increased by 7,1 % though the Danish Coordinated

ment (OECD) has shown that this form of teaching is close to

Enrolment System. In total 3,455 students were enrolled in 2006.

optimal for the learning process.

The number of master degrees awarded increased as well by
3,6 % and reached a total of 1,366 in 2006. Aalborg University

Internationalization has always been and continues to be a very

is among the universities in Denmark which shows the highest

important part of the university’s trademark, which both the cur-

level of student efficiency from the time of acceptance and until a

ricula as well as the number of international students reflect.

degree has been awarded. In 2006 this efficiency increased with-

Aalborg University continuously works at expanding and impro-

in most fields of education. At Aalborg University students have

ving its cooperation with other universities and international re-

the opportunity to spend one or two semesters abroad – either at

search institutions and participates in a large number of interna-

another university or as interns in a business or organization. In

tional networks. The university is e.g. a member of The European

2006 445 students spend one or two semesters abroad equal to

Consortium of Innovative Universities (ECIU), which consists of

1/3 of this years graduate students.

10 innovative European universities whose purposes are the exchange of experience and the development of new projects within

Within research Aalborg University experienced a high level of

education, research and regional development.

recognition in 2006 by receiving substantial funding from companies and funds. The university received 8 million Euros from The

Aalborg University is divided into three faculties - Humanities,

Danish National Advanced Technology Foundation alone for pro-

Social Sciences and Engineering, Science and Medicine - and of-

jects in which the university participates.

fers more than 60 different study programmes at bachelor and
master levels. The University has close to 14,000 students.

In 2006 Aalborg University had revenues of 190,784,351 Euros
and an income of 1,275,476 Euros.

At Aalborg University, basic research is the basis of the University’s core activities, including all the educational activities. This

83 % of the university’s income stems from state grants and 17 %

means that research has a very high priority at Aalborg Uni-

is financed through grants from both the public and the private

versity, and one of the University’s strategies is to continuously

sectors. For the first time in many years the university experien-

develop its research areas, programmes and environments in

ced in 2005 an economic loss, which in 2006 was turned into a

order to be able to attract national and international researchers

surplus due to strict control of expenses.

of very high standard and to satisfy society’s need for qualified
researchers – also in the future.
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ORGANISATIONSDIAGRAM
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Sundhedsvidenskab og Teknologi
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BESTYRELSE
Frank Jensen (Formand)
Medlem af Folketinget

Jørgen Elbæk
Vicepresident, RTX Telecom A/S

Kari Tove Elvbakken
Universitetsdirektør, Universitetet i Bergen, Norge

Freddy Frandsen
Direktør

Anne Knudsen
Chefredaktør, dr.phil., Weekendavisen

Birgitte Possing
Seniorforsker, dr.phil., Rigsarkivet

Gunhild Agger
Lektor, dr.phil., valgt af medarbejderne (VIP)

Lars Arendt-Nielsen
Professor, dr.med., valgt af medarbejderne (VIP)

Merete Pedersen
Afdelingsleder, valgt af medarbejderne (TAP)

Anders Hvashøj
Stud.polyt., valgt af de studerende

Nicolaj Holm
Stud.mag., valgt af de studerende

I Aalborg Universitet I Generelle oplysninger om Aalborg Universitet I Daglig ledelse I

DAGLIG LEDELSE
Finn Kjærsdam
Rektor

Hanne Kathrine Krogstrup
Prorektor

Peter Plenge
Universitetsdirektør

Ole Prehn
Dekan, Det Humanistiske Fakultet

Allan Næs Gjerding
Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Frede Blaabjerg
Dekan, Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Niels-Henrik Gylstorff
Overbibliotekar

Virksomheden

Revision

Institutionsrevisor

Aalborg Universitet

Rigsrevisionen

Deloitte

Fredrik Bajers Vej 5

Landgreven 4

Gøteborgvej 18

Postboks 159

Postboks 9009

9200 Aalborg SV

9100 Aalborg

1022 København K

Danmark
Telefon: +45 9635 8080
e-mail: aau@aau.dk
Web: www.aau.dk
CVR nr. 29102384
Hjemstedskommune:
Aalborg Kommune
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leDelsespÅteGninG
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Aalborg Universitet for

Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,

2006. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendt-

således at årsrapporten giver et retvisende billede af univer-

gørelse nr. 1489 af 14. december 2004 om tilskud og regnskab

sitetets resultat, aktiver og passiver, finansielle stilling samt

mv. ved universiteterne.

pengestrømme for 2006.

Aalborg, den 23. april 2007

ledelse

Bestyrelse

Finn Kjærsdam

Frank Jensen

rektor

formand

Jørgen Elbæk

Kari Tove Elvbakken

Freddy Frandsen

Anne Knudsen

Birgitte Possing

Gunhild Agger

Lars Arendt-Nielsen

Merete Pedersen

Anders Hvashøj

Nicolaj Holm
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revisorpÅteGninG
den uafhængige revisors påtegning

revisorer ved universiteterne. Kravene heri er, at vi lever op til

Rigsrevisionen reviderer universitetets årsrapport. Deloitte er

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik

af universitetets bestyrelse valgt som institutionsrevisor for

på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke inde-

AAU i henhold til §9-aftale om interne revisorer ved universi-

holder væsentlig fejlinformation.

teterne mellem rigsrevisor og Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for
de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte

til Ministeriet for Videnskab, teknologi
og udvikling samt aau´s bestyrelse

handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten,

Vi har revideret årsrapporten for AAU for regnskabsåret 1. januar

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved

- 31. december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesbe-

risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er

retning, målrapportering, anvendt regnskabspraksis, resultatop-

relevante for universitetets udarbejdelse og aflæggelse af en

gørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten

årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at

aflægges efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1489 af 14.

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæn-

december 2004 om tilskud og regnskab m.v. ved universiteterne.

dighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol. En re-

ledelsens ansvar for årsrapporten

vision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrap-

anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen

port, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurde-

bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004 om tilskud og

ring af den samlede præsentation af årsrapporten.

regnskab m.v. ved universiteterne. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontrol-

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-

ler, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport,

strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation,
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter

Konklusion

omstændighederne.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af universitetets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

Revisors ansvar og den udførte revision

31. december 2006 samt af resultatet af universitetets aktivite-

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på

ter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i over-

ber 2006 i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendt-

ensstemmelse med danske revisionsstandarder, herunder god

gørelse nr. 1489 af 14. december 2004 om tilskud og regnskab

offentlig revisionsskik samt i henhold til §9-aftale om interne

m.v. ved universiteterne.

Aalborg, den 23. april 2007

deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Poul Erik Wagner

Peter Nørrevang

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Mission, vision og værdier
Det er Aalborg Universitets mission at bidrage til det globale

Mission

samfunds viden og det danske samfunds velstand, velfærd og

Aalborg Universitet vil bidrage til det globale sam-

kulturelle udvikling. Det er Aalborg Universitets vision, at uni-

funds viden og det danske samfunds velstand, vel-

versitetet er et åbent og tiltrækkende internationalt orienteret

færd og kulturelle udvikling. Det vil ske gennem

forsknings- og læringsmiljø. Det er også visionen, at Aalborg

forskning, forskningsbaseret uddannelse og ud-

Universitet er internationalt anerkendt som et førende univer-

veksling af viden med vores omgivelser – alt sam-

sitet inden for avanceret undervisning og for at have tværfag-

men indtil højeste internationale niveau.

lige forskningsmiljøer i verdensklasse.

Aalborg Universitet ser sig selv som et internationalt
orienteret netværksuniversitet med base i Aalborg

Universitetets samlede strategiske ledelsesgrundlag omfatter

og med en særlig mission indenfor:

udover mission og vision også et værdigrundlag, der dels inde-

w 
Problembasering

holder de særlige værdier som karakteriserer Aalborg Univer-

w 
Tværfaglighed

sitet og dels de almindelige værdier, universitetet bygger sin

w 
Innovation

hverdag på.

Særlige Værdier
De særlige værdier, der gælder for Aalborg Universitet og som
har været med til at skabe universitetets særlige virksomhedskultur, er fokuseret omkring:

Kreativitet
Aalborg Universitet opfatter det som en grundlæggende værdi
at gå nye veje inden for forskning, uddannelse, administration
og udveksling af viden med vores omgivelser.

Åbenhed
Universitetet betragter åbenhed som en forudsætning for den
fortsatte udfoldelse af universitetets kreative og innovative potentiale. Dette indebærer åbenhed for såvel dialog, nye tanker
og ideer som for konstruktiv kritik og anderledes opfattelser.

Samarbejde
Samarbejde bør være præget af tillid og respekt og samtidigt
være grænseoverskridende og sporsættende i en stadig søgen
efter nye former, områder og partnere.

I Aalborg Universitet I Beretning I Mission, Vision og Værdier I

Værdier
Udover de værdier, der er med til at give Aalborg Universitet sin

Vision

særlige profil, deler vi en række værdier med andre forsknings-

Det er visionen, at Aalborg Universitet er et åbent og

universiteter. De værdier er bl.a.:

tiltrækkende internationalt orienteret forsknings- og

w 
Respekt for de grundlæggende akademiske værdier – forsk-

læringsmiljø. Det er et miljø, hvor forskning og un-

ningsfrihed, uafhængighed af partsinteresser, videnskabelig

dervisning vægtes ligeligt. Studerende og forskere

redelighed og stræben efter videnskabelig excellence

får tilfredsstillet deres videnskabelige nysgerrighed

w 
Bidrag til at konsolidere og udvikle det demokratiske samfund
w 
Interaktion mellem fagområder, grundforskning og anvendt

og udviklet sig så langt deres vilje og evner rækker
i tæt interaktion med hinanden og med det omgivende samfund.

forskning
w 
Fokuseret satsning på få excellente forskningsområder

Derudover er det også visionen, at Aalborg Universi-

w 
Opbakning til spirende forskningstalenter

tet er internationalt anerkendt som et førende uni-

w 
Bred satsning på forskningsbaseret undervisning

versitet inden for avanceret undervisning med sær-

w 
Særlige udfordringer for elitestuderende

ligt henblik på problembaseret projektarbejde, at

w 
Internationalisering af universitetets forskning, uddannelser

universitetet er internationalt anerkendt for at have

og administration.

tværfaglige forskningsmiljøer i verdensklasse, og er
at finde blandt de internationalt førende innovative
universiteter i Europa.

19

I

I

20

I Aalborg Universitet I Beretning I Vigtige begivenheder i 2006 I

VIGTIGE BEGIVENHEDER I 2006
Ledelse

Forskning

Universitetssektorens danmarkskort blev debatteret og ændret

På Aalborg Universitet har de internationale og ikke mindst de

gennem 2006 som en følge af Regeringens fusionsplaner. Fra

interkulturelle relationer gennem de seneste år fået en stadig

Aalborg Universitetets side, har det været et ønske at fortsætte

større betydning for forskningen og store dele af uddannelser-

som et selvstændigt universitet med styrket sektorforskning.

ne. I forlængelse heraf oprettede Aalborg Universitet i foråret

Derfor fusionerer Aalborg Universitetet 1. januar 2007 med

2006 Center for Interkulturel Forståelse. Centeret har til formål

Statens Byggeforskningsinstitut og etablerer et center for viden

at belyse de problemstillinger, der får en stadig større betyd-

om det byggende miljø. Begge organisationer har tradition for

ning for det menneskelige samarbejde og samvær på tværs af

tværfaglig forskning, samarbejde med erhvervslivet og projekt-

geografiske, politiske, religiøse, etniske og kulturelle grænser.

orienteret undervisning. Det er forventningen, at fusionen kan
skabe en institution, der kan måle sig internationalt med de

I løbet af 2006 blev Aalborg Universitet tildelt betydelige midler

andre førende videninstitutioner inden for det byggende miljø.

fra både offentlige og private kilder. Blandt andet blev der i slutningen af året tildelt i alt 60 mio. kr. fra Højteknologifonden til

Aalborg Universitet fik i 2006 to nye bestyrelsesmedlemmer. Tid-

projekter, som Aalborg Universitet er involveret i. Dette svarer

ligere forsknings- og justitsminister, nuværende folketingsmed-

næsten til en tredjedel af den samlede puljes midler. De tre pro-

lem Frank Jensen blev først på året valgt som ny formand for

jekter handler om neurale processer (Sundhedsteknologi), næste

universitetets bestyrelse, hvor han afløste Sven Caspersen. Frank

generation af Bluetooth (Telekommunikation) samt implemente-

Jensen er uddannet cand.oecon. fra Aalborg Universitet. I som-

ringen af nanoteknologi i tekstiler. Specielt sundhedsområdet er

meren tiltrådte Kari Tove Elvbakken som medlem af universitetets

i 2006 blevet tildelt mange midler. Udover tilsagnet fra Højtek-

bestyrelse i stedet for Christina Ullenius. Kari Tove Elvbakken er

nologifonden har projekter, der arbejder med diagnosticering og

universitetsdirektør for Universitetet i Bergen, Norge.

helbredelse af udbredte sygdomme modtaget store summer til
forskningsarbejdet. Blandet andet arbejdes der på en kur mod

På grund af universitetets økonomiske resultat i 2005 har der

Parkinsons sygdom, genetablering af tabte muskelfunktioner,

gennem det seneste år været et øget ledelsesmæssigt fokus på

smerteforskning samt mulighederne for at benytte computere i

universitetets økonomi. De generelle effektiviseringskrav, der

diagnosticeringen af sygdomme som for eksempel blodpropper.

rammer universiteterne disse år, resulterede blandt andet i afskedigelser på Det Humanistiske Fakultet og Esbjerg Tekniske

Center for Regional Udvikling blev oprettet som et tværfakultært

Institut. En udvikling som andre humanistiske fakulteter også

center med deltagelse af forskningsmiljøer på alle 3 fakulteter

har gennemgået tidligere år.

med IKE-gruppen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
som tovholder. Centeret har til formål at styrke og udvikle uni-

Aalborg Universitet startede i 2006 et initiativ til evaluering og kva-

versitetets viden om regional udvikling og bringe denne viden i

litetssikring af universitetets ordinære uddannelser. Disse vil blive

praktisk spil i et tæt samarbejde med den nordjyske region.

evalueret ud fra ens kriterier. Sammen med kvalitative tiltag fra de
enkelte studier eller studienævn, vil universitetet kunne kvalitets-

På humaniora er bevillingerne oftest fordelt på mange mindre

sikre de ordinære uddannelser og sikre udviklingen af disse.

beløb, men i løbet af 2006 lykkedes det også at tiltrække større
beløb fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation inden

På linje med landets øvrige universiteter underskrev Aalborg Uni-

for området ”Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien” (ca.

versitet i foråret udviklingskontrakten med Videnskabsministeriet.

3 mio. kr.), inden for det oplevelsesøkonomiske område fra

Udviklingskontrakten gælder fra 2006 til 2008 og skal fungere som

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Videnskabsmi-

styringsredskab for universitetet. I afrapporteringen for 2006 læg-

nisteriet og Programkomiteen for Kreativitet, Innovation, Nye

ges vægt på, om udviklingen inden for udviklingskontraktens en-

produktionsformer og Oplevelsesøkonomi (i alt ca. 7 mio. kr.)

kelte mål betyder, at målet kan forventes opfyldt i 2008.

og netværk finansieret af EU (godt 3 mio. kr.).

I Aalborg Universitet I Beretning I
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Uddannelse

opgaver inden for samarbejde, netværk, studentersamarbejde,

I 2006 introducerede Aalborg Universitet eliteuddannelser som det

iværksætteri, fundraising, projektledelse, patenter og kontrakter.

første universitet i Danmark. Uddannelserne er rettet både mod

Medarbejderne på AAU Innovation har tæt kontakt til forsknings- og

universitetets egne studerende og udefra kommende bachelorer,

uddannelsesmiljøerne og kan derfor bidrage til kontakten mellem

og udbydes inden for områder, hvor universitet er internationalt an-

eksterne kontakter og relevante forskningsmiljøer.

erkendt for et højt forskningsmæssigt niveau. De elitestuderende
arbejder med væsentligt mere komplicerede og omfattende pro-

Også kontakten mellem studerende og erhvervslivet er blevet

blemstillinger, end der normalt arbejdes med på det pågældende

oprustet i løbet af 2006. Karrieremessen i foråret var den stør-

semester. Samtidig skal der inddrages mere omfattende labora-

ste nogensinde med præsentation af 66 virksomheder og orga-

torieforsøg, litteratur, empiri, kildemateriale mv. end der normalt

nisationer. Messen er et godt udgangspunkt for studerende til

kræves, og vejledes af internationalt anerkendte professorer. Elite-

at få etableret kontakt med erhvervslivet, både med fremtidige

studerende fra Aalborg Universitet klarer sig godt og opnår fortsat

jobmuligheder for øje, men også som projektsamarbejdspart-

høje karakterer, ligesom de deltager i fremlæggelse af papers ved

ner eller praktikværter. Kontakten med erhvervslivet er vigtig

internationale forskningskonferencer og opholder sig på fremtræ-

for Aalborg Universitet, da den kan medvirke til at give de stu-

dende udenlandske universiteter som led i studierne. Udover de

derende et netværk, de kan bruge – også efter endt uddannel-

nye eliteuddannelser så fem nye uddannelser dagens lys på

se. Karrieremessen arrangeres af Aalborg Universitets Karrie-

Aalborg Universitet i 2006, herunder en ny jurauddannelse, en

recenter, der i 2006 flyttede til nye lokaliteter ved universitetets

bacheloruddannelse i idræt og en bacheloruddannelse i infor-

centrale kantine. En placering der gør, at Karrierecenteret i

mationsteknologi. Desuden bliver det fremover muligt at ud-

endnu højere grad kommer i kontakt med de studerende. Kar-

danne sig til landinspektør i København, og i Aalborg åbnede

rierecenteret formidler kontakter mellem erhvervslivet og stu-

man dørene for studerende til medialogiuddannelsen. Samti-

derende, der er ved at afslutte deres uddannelse og begynder

dig oplevede Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabe-

at tænke på erhvervs- og jobmuligheder efter uddannelsen.

lige Fakultet igen i år et rekordoptag af nye studerende. Især
naturvidenskab og de tværfaglige studieretninger trækker nye

Internationalt udvidede Aalborg Universitet i 2006 sit netværk gen-

studerende til.

nem samarbejdsaftaler med flere universiteter, blandt andet med
Asian University for Women, et nystartet universitet i Bangladesh

Samarbejde med omverdenen

med et levende læringsmiljø for kvinder med forskellige kulturelle

At finde vej i universitetets mange tilbud kan for udefrakom-

og religiøse baggrunde. Asian University for Women vil fungere

mende ofte være en kompliceret opgave.

som et fyrtårn for dem, der ønsker at højne uddannelsesniveauet,
at øge kvinders muligheder, samt for dem der ønsker at fremme

Derfor igangsatte Aalborg Universitet i 2006 programmet Match-

regionalt samarbejde og forståelse i Asien. Aalborg Universitet og

making, der er det første af sin slags i Danmark. Målet er at gøre det

Asian University for Women vil bl.a samarbejde om en master-

nemmere for erhvervslivet at gøre brug af kompetencerne på Aal-

uddannelse i Computer- og Informationsvidenskab. I efteråret af

borg Universitet. Både internt og eksternt er der udnævnt en række

2006 underskrev Aalborg Universitets rektor en samarbejdsaftale

Matchmakers, der har et godt overblik over instituttets forskning,

med Roms Universitet, som indebærer åbning af en afdeling på

uddannelser og evt. laboratoriefaciliteter. Matchmakers kan hjælpe

det romerske universitet. Samarbejdets omdrejningspunkt er

og vejlede med den rette kontakt på universitetet. Desuden er der

kommercialisering inden for trådløs kommunikation og satellitna-

som en del af programmet opstillet Matchpoints rundt i regionen,

vigering. To forskningsområder der er udnævnt til at være særlige

der fungerer som et fysisk samlingssted, hvor det er muligt at få

indsatsområder i perioden.

informationsmateriale om universitetet, ligesom der efter behov eller ønske vil blive arrangeret møder mellem forskere og virksomheder. Desuden varetager AAU Innovation, der står bag Matchmaking,

I
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FAGLIGE RESULTATER 2006
Målopfyldelse

Universitet en fremgang på 224 STÅ, svarende til 2,9 %. Det Hu-

Aalborg Universitetets udviklingskontrakt blev underskrevet

manistiske Fakultet har fastholdt STÅ-produktionen i forhold til

med Videnskabsministeriet i foråret 2006, hvorefter universite-

2005 på trods af forventning om en lille nedgang. Samtidig har

tet har haft mulighed for at arbejde med målene i godt et halvt

de to øvrige fakulteter oplevet en fremgang.

år inden denne første status. Udviklingskontrakten løber frem
til udgangen af 2008. Derfor er det for tidligt at tale om målop-

Produktionen af kandidater har overordnet set været i frem-

fyldelse i forhold til udviklingskontrakten. For en gennemgang

gang i 2006, med en vækst på 48 kandidater, svarende til 3,6 %.

af udviklingskontrakten henvises til kapitlet målopfyldelse.

En af årsagerne til dette skal findes i forøgede gennemførselsprocenter for de studerende.

Faglige resultater
Udviklingen i universitets faglige aktiviteter i forhold til 2005 er

Ph.d.-grader

opsummeret herunder.

Desværre har universitetet måtte registrere et fald i antallet
af tildelte ph.d.-grader i 2006. I forhold til 2005 er 8 personer

8%

færre blevet tildelt en ph.d.-grad, svarende til 7,5 %.

7%
6%

Forskningspublikationer

5%
4%

-3%
-4%

Forsk. publ.

Formidling af forskningsresultater er vigtigt for Aalborg Universitet, og indgår derfor også som en del af universitetets udviklingskontrakt.
Ekstern
virk. i kr.

-2%

Ph.d.-grader

0%
-1%

Kandidater

1%

STÅ

2%

Antallet af forskningspublikationer er steget med 4,1 % i 2006.
KOT-Optag

3%

-5%

Ekstern virksomhed
Universitetets tilskudsfinansierede aktiviteter er på niveau med
2005 og udgør 17 % af de samlede indtægter.

-6%
-7%
-8%

I forhold til 2005 er der sket en række ændringer i finansieringskilderne under den eksterne virksomhed. De statslige
midler er øget med 8,3 mio. kr., hvilket primært skyldes en

Uddannelse

positiv udvikling i hjemtagning af statslige programmidler.

Der er fremgang på uddannelsesområdet på Aalborg Univer-

Midler fra amter og kommuner er vokset med 16 mio. kr. og

sitet. Optaget i 2006 er steget med 3,2 %. Specielt markerer

skyldes særligt amtslige midler. De private midler er omvendt

optaget af studerende gennem den koordinerede tilmelding sig

faldet med 26 mio. kr. Faldet vedrører blandt andet erhvervs-

positivt med en stigning på 7,1 % svarende til 138 og er nu på

virksomheder med 16 mio. kr. og private fonde med 7 mio. kr.

2.076 personer.

Udviklingen i de private midler skal ses i sammenhæng med,
at universitetet lukker de projekter, hvor der ikke er aktivitet

Også produktionen af studenterårsværk (STÅ) har oplevet en

efter en given periode. Lukningen af tabsgivende projekter har

stigning i 2006. STÅ er den ressourceudløsende faktor for uni-

indvirket på de private midler med -8,3 mio. kr. og udgør altså

versitetets undervisningstaxameter. I 2006 oplevede Aalborg

1/3 del af faldet.
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FINANSIELLE RESULTATER 2006
Regnskabet for 2006 er i henhold til den statslige budget- og

mio. kr.

regnskabsreform opgjort efter omkostningsbaserede princip-

Regnskab
2005

Budget
2006

Regnskab
2006

per. Resultatopgørelsen viser indtægter på 1.420,8 mio. kr. og

Indtægter

1.385,4

1.340,4

1.421,0

omkostninger på 1.411,3 mio. kr. svarende til et overskud på

Omkostninger

1.434,0

* 1.368,5

1.411,5

9,5 mio. kr.

Resultat

-48,6

-28,1

9,5

*) Inkl. en indregnet besparelse på fællesområdet på 16,4 mio.
I forhold til resultatopgørelsen i regnskabet for 2005 svarer

kr. og et tilladt forbrug af egenkapital på 28,0 mio. kr.

dette til en forbedring på 58,0 mio. kr., og i forhold til budgettet
for 2006 er der tale om en forbedring på 37,5 mio. kr.

Som følge af det positive regnskabsresultat har der været en
vækst i universitetets egenkapital. Denne udvikling er endvide-

Årets overskud, der omfatter finansielle indtægter på 8,7 mio.

re understøttet af regulering i egenkapitalen, i form af en berig-

kr. og et overskud på den ordinære drift på 0,5 mio. kr., er et

tiget metode til beregning af feriepengeforpligtelsen (34,0 mio.

resultat af, at universitetet, på baggrund af det betydelige un-

kr.). Modsvarende er bygningsaktiver (-8,1 mio. kr.) tilbageført.

derskud i 2005, har gennemført en meget stram styring af om-

I forhold til 2005 har der været en samlet vækst i egenkapitalen

kostningerne.

på 35,3 mio. kr.
mio. kr.
Egenkapital primo 2006

40,4

Regulering over egenkapital

25,9

Årets resultat
Egenkapital ultimo 2006

9,5
75,7

I
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Udviklingen i universitetets indtægter er vist i nedenstående

Omkostninger udgør i alt 1.411 mio. kr. og er fordelt således:

tabel:
Omkostninger (1.000 kr.)
Indtægter (1.000 kr.)

2005

2006

1.059.824

1.081.159

Salg af varer og tjenesteydelser

81.602

94.852

Tilskudsfinansierede aktiviteter

235.866

235.821

Ordinære driftsindtægter i alt

1.377.291

1.411.831

Andre driftsposter

115

275

Finansielle poster

7.990

8.897

1.385.396

1.421.003

Statstilskud

2%

Indtægter
20% i alt

De statslige tilskud udgør 76 % af de samlede indtægter og

2005

2006

Personaleomkostninger

889.542

894.425

Andre forbrugsomkostninger

292.815

265.302

Husleje

192.656

201.798

Andre driftsomkostninger

20.525

19.671

Afskrivninger

38.307

30.141

1.433.845

1.411.338

0

17

145

164

1.433.990

1.411.519

Ordinære driftsomkostninger i alt

Andre driftsomkostninger
Finansielle poster

Omkostninger i alt

17 % vedrører tilskudsfinansierede aktiviteter. De resterende
6 % er hovedsageligt salg af varer og tjenesteydelser, herunder
14%

deltagerbetaling i forbindelse med efterog videreuddannelse,
64%
øvrige kursusvirksomhed og indtægter fra forrentning af universitetets likvide midler.

Indtægter:
Personaleomkostninger
Andre omkostninger

Husleje
Afskrivninger

Omkostninger:

1%

2%

17%

20%

6%

14%
64%

76%

Statstilskud
Eksterne indtægter

Personaleomkostninger
Andre omkostninger

Salg af varer
Øvrige

Husleje
Afskrivninger

1%
17%

6%

76%
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KOMMENDE UDFORDRINGER
Ligesom i de foregående år vil 2007 også være præget af æn-

Kvalitetssikring og akkreditering

dringer og nye krav som følge af universitetsloven og ikke

Efter forslag fra Globaliseringsrådet har regeringen fremsat

mindst de kommende ændringer af loven som opfølgning på

lovforslag om, at alle universitetsuddannelser – nye og eksi-

forslag fra Globaliseringsrådet og velfærdsforliget. Blandt an-

sterende – skal vurderes af et nationalt akkrediteringsorgan,

det kan der peges på den fortsatte implementering af uddannel-

Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsloven foreskriver, at nye

sesreformen, nye krav til studievejledningen og akkreditering af

uddannelser skal præakkrediteres i henhold til en række givne

uddannelser. En anden opgave som vil præge 2007, er Aalborg

præakkrediteringskriterier, hvilket blandt andet betyder, at den

Universitets fusion med Statens Byggeforskningsinstitut.

nuværende ministerielle godkendelse af uddannelserne afskaffes. Eksisterende uddannelser skal vurderes igennem ak-

Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut er fu-

kreditering i henhold til fastlagte akkrediteringskriterier. Loven

sioneret pr. 1. januar 2007, men 2007 vil være en form for over-

om akkreditering forventes at træde i kraft 1. april 2007.

gangsår, hvor forhold omkring vedtægter, økonomi med mere.
skal bringes på plads. Samtidig skal de organisatoriske og øko-

Siden begyndelsen af 2006 har Aalborg Universitet arbejdet med

nomiske rammer for et nationalt center for det byggede miljø

udvikling og implementering af et fælles evalueringskoncept

udvikles. Visionen er at etablere et center, der samler Aalborg

for alle universitetets ordinære uddannelser. Det fælles evalu-

Universitets og Statens Byggeforskningsinstituts aktiviteter på

eringsskema vil være indført på alle studierne senest foråret

området, og som bedriver både forskning, undervisning og va-

2007, og der vil være krav om, at uddannelserne evalueres efter

retager myndighedsopgaver samt formidling og erhvervssam-

hvert semester. Evalueringsskemaet tilpasses såvel de kom-

arbejde.

mende nationale akkrediteringskriterier som de internationale
standarder for intern evaluering i henhold til ENQA (European
Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education).

De kommende ændringer af universitetsloven medfører samtidig, at de studerendes evalueringer af uddannelserne skal offentliggøres på universiteternes hjemmeside. Denne bestemmelse imødekommer Aalborg Universitet ved at lade studierne
offentliggøre de kvalitative data, der er genereret fra det fælles
evalueringsskema.

I
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Studievejledning – udslusning

Fordeling af forskningsmidler

Med universitetslovændringerne etableres endvidere obligato-

Videnskabsministeriet arbejder på en ny model for fordeling af

riske aftagerpaneler. Universiteterne er allerede i dag forplig-

universiteternes basismidler til forskning efter kvalitet. Rege-

tede til at indgå i dialog med blandt andet aftagere om uddan-

ringen ønsker at forlade en historisk betinget fordelingsnøgle

nelserne, men fremover skal det altså ske i aftagerpaneler.

for i højere grad at lade bevillingerne afhænge af gennemsku-

Aalborg Universitet har arbejdet med aftagerpaneler siden

elige kvalitetskriterier. Universiteterne bakker dette ønske op

2002 og i udviklingskontrakten for 2005 havde universitetet et

og vil samlet gennem Rektorkollegiet i 2007 arbejde for, at den

mål om etablering af aftagerpaneler for udvalgte uddannelser.

nye model tager form af en gennemskuelig algoritme med få

Et mål som er videreudviklet i 2006. Universitetet har således

parametre. Modellen skal fungere som ledelsesinstrument og

god erfaring med aftagerpaneler og med lovændringen vil disse

sikre budgetstabilitet, således at universiteternes basismidler

erfaringer danne grundlag for, at universitetet også på dette

ikke ændres meget fra år til år. Aalborg Universitet deltager

område vil yde en kvalificeret indsats.

aktivt i dette arbejde.

Internt på Aalborg Universitet medfører en ny model for fordeling af basisforskningsmidlerne, at universitetet i forhold til
de valgte kvalitetskriterier har foretaget en oprustning fulgt op
af en løbende monitorering. Universitetet vil fortsat have fokus
på, at de nødvendige data bliver så valide som muligt, og at der
skabes en forståelse i hele organisationen for vigtigheden af
disse data. Samtidig bliver det en udfordring for universitetet
at finde den rette balancegang i monitoreringen af de valgte
kvalitetskriterier således, at denne ikke kommer til at være alt
overskyggende.

Forskeruddannelse er et af universitetets strategiske satsningsområder og derfor vil AAU i perioden 2006 – 2008 tildele
330 ph.d.- og doktorgrader. I 2006 er der tildelt 101 ph.d.- og
doktorgrader, hvilket betyder at universitetet skal tildele 229
grader i de kommende to år for at nå målet i udviklingskontrakten. Det er bestemt ikke urealistisk, men for at sikre målopfyldelsen vil Aalborg Universitet øge antallet af ph.d.-studerende,
styrke universitetets forskerskoler og styrke samarbejdet mellem disse og tilsvarende skoler i og uden for Danmark.

Optaget fra 2005 til 2006 er steget med 16 studerende til i alt
143 ph.d.-studerende. Som et af initiativerne til at øge optaget
og i sidste ende antallet af grader, arbejdes der med oprettelsen af deltids ph.d.-forløb rettet mod erhvervslivet.

I Aalborg Universitet I Beretning I

Formidling – samarbejde med
det omgivende samfund
Aalborg Universitet har en omfattende kontakt til det omgivende samfund, hvilket blandt andet kan illustreres med de mange
samarbejdsaftaler universitetet indgår med private virksomheder. Aalborg Universitet vil fortsat bevare og styrke kontakten til
det omgivende samfund. Derfor er et af målene i universitetets
udviklingskontrakt, at der i perioden 2006-2008 bliver indgået
1900 samarbejdsaftaler.

For at kunne indfri dette mål arbejder Aalborg Universitet løbende på at effektivisere hele processen omkring indgåelse af
samarbejdsaftaler bl.a. ved udarbejdelse af standardkontrakter
og mere standardiserede arbejdsgange.

Et andet mål i udviklingskontrakten er, at der i perioden 20062008 skal foretages 170 indberetninger af opfindelser til universitetet. Aalborg Universitets Patent- og Kontraktenhed vil, ligesom i 2006, også i 2007 afholde en række kurser for forskere,
ph.d. studerende og kommende ph.d.-studerende om opfinderloven, men ikke mindst om de interne procedurer i forbindelse
med indberetning af opfindelser. Det er vigtigt løbende at formidle budskabet til hele organisationen om den kommercielle
betydning ved indberetning af opfindelser. Udover den generelle
information internt er Aalborg Universitet gået sammen med
Syddansk Universitet og Århus Universitet om et 4-årigt projekt finansieret af Videnskabsministeriet for etablering af kommercielle netværk mellem erhvervslivet og de tre universiteter.
Målet med de kommercielle netværk, er at styrke dialogen og
kontakten til erhvervslivet omkring samarbejde og overførsel
af opfindelser fra de tre universiteter. Konkret vil den enkelte
virksomhed 2-6 gange årligt modtage en skriftlig præsentation
af opfindelser til vurdering. I samarbejde med universiteterne
vurderer virksomheden efterfølgende om den enkelte opfindelses anvendelsespotentiale, strategi, økonomi og ledelse og
skal ud fra denne evaluering tage stilling til, hvorvidt virksomheden vil indgå i en yderligere dialog eller samarbejde om den
pågældende opfindelse.

Kommende udfordringer I
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MÅLRAPPORTERING
Målrapporteringen foretages på baggrund af universitetets udviklingskontrakt indgået med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Udviklingskontrakten er 3-årig, hvorfor målopfyldelsen skal ske senest i 2008.

Idet udviklingskontrakten er 3-årig (2006-2008) er det ikke muligt at beskrive mål som opfyldt eller ikke opfyldt på nuværende tidspunkt. Derfor
arbejdes der med tre kategorier af status:

Rød betyder at målet ikke er opfyldt, eller at udviklingen er kritisk i forhold til flerårsmål.
Dette kræver en ledelsesmæssig indsats, hvis målet skal opfyldes.

Gul betyder at dette punkt kræver ledelsens opmærksomhed

Grøn betyder at målet er opfyldt eller målet må kunne forventes opfyldt på baggrund af udviklingen i 2006.

Resultat 2006
Målrapporteringen for 2006 fordeles således:

18 mål er markeret grønt
7 mål er markeret gult
4 mål er markeret rødt

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt

Mål 1
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Udviklingsmål

Konkrete initiativer

Målopfyldelse

I perioden 2006-2008 skal 100 nyud-

Der er oprettet nye inkubatorer i 2006,

Der er behov for gennemsnitlig 33 in-

dannede kandidater (eller studerende)

så der er indlejrede inkubatorer i 5

kubatorer årligt. Med 26 i 2006 er der

gennemføre et iværksætterforløb på

fagmiljøer. Der har i alt været 26 del-

behov for en styrkelse af ordningen de

universitetet med henblik på at starte

tagere i inkubatorprojektet i 2006. Der

kommende år

egen virksomhed.

er flere spændende virksomheder på

Mål 3

Mål 2

vej i 2007.

Aalborg Universitet vil fastholde, at en

Internationalt Kontor har i samarbejde

450 studerende havde i 2006 et ophold

tredjedel af kandidaterne har haft et ud-

med akademiske koordinatorer af-

i udlandet, hvilket præcist svarer til en

landsophold af 3-9 måneders varighed

holdt informationsmøder vedr. ophold

tredjedel af årets kandidatproduktion.

som en integreret og meriterende del af

i udlandet, ligesom kontoret deltager i

Aalborg Universitet har haft 460 gæste-

deres uddannelse, og Aalborg Universi-

midtvejsmesser o.l.

studerende i 2006 fra partneruniversite-

tet vil modtage et tilsvarende antal uden-

Internationalt Kontor rådigiver, hjæl-

ter og 192 udenlandske kandidatstude-

landske gæstestuderende til meriterende

per og vejleder studerende der ønsker

rende.

studieophold på Aalborg Universitet.

meritgivende ophold i udlandet.

Aalborg Universitet vil udbyde yderlige-

I løbet af 2006 er der arbejdet med føl-

Med 4 påbegyndte samarbejdsaftaler

re 4 parallel- eller fællesuddannelser

gende aftaler:

forventes målet opfyldt i 2007-08

i samarbejde med en række udvalgte

w 
European Master in Material Science

universiteter

(EMMS), hvor de første studerende
dimitterede i 2006
w 
Joint European Master in Environmental Science (JEMES), der blev
udvalgt som Erasmus Mundus program i 2006.
w 
European Master in Innovation and
Technology (EMIT), hvor der forventes Erasmus Mundus godkendelse
og første optag inden for få år.
w 
Joint Master in Innovation and Entrepreneurship er under udvikling.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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Mål 4

Udviklingsmål

Konkrete initiativer

Målopfyldelse

Aalborg Universitet vil opretholde et

AAU har indgået 47 nye Erasmus af-

Det samlede antal samarbejdsaftaler er

globalt dækkende netværk af samar-

taler i 2006 (inden for EU+Tyrkiet) og 3

nu oppe på 633 fordelt på:

bejdsuniversiteter af høj kvalitet. Aal-

bilaterale aftaler (uden for EU).

w 490 Erasmus aftaler

borg Universitet vil sikre aftaler om stu-

w 83 ikke europæiske aftaler samt

dieophold ved mindst 200 udenlandske

w 60 Nordiske aftaler

I perioden 2006-2008 vil Aalborg Uni-

I 2006 blev uddannelsen udbudt. Der

Samlet blev der optaget 33 studerende.

versitet udbyde og gennemføre en vir-

var 13 studerende optaget på en fuld

Uddannelsen forventes også at blive ud-

tuel international masteruddannelse

Master in Problem Based Learning og

budt i de kommende år.

inden for problembaseret læring med

20 studerende der blev optaget som

et optag på 20 studerende.

enkeltfagsstuderende.

Opgørelse i 2006 viser følgende resul-

hæves

sitetets samlede vejledningsindsats,

tat:

til følgende niveauer i perioden 2006-

herunder opkvalificering af decentrale

2008.

studievejledere, afholdelse af kol-

Kandidat 5-årig*

Der er igangsat en styrkelse af univer-

gennemførelsesprocenterne

Kandidat 2-årig

Aalborg Universitet vil arbejde for at

Bachelor

Mål 5

universiteter af høj kvalitet verden over.

Mål 6

Gennemført på
normeret tid

55 %

25 %

54 %

Gennemført på
normeret tid + 1 år

62 %

54 %

69 %

Kandidat 2-årig

Kandidat 5-årig*

lektive vejledningsarrangementer og
Bachelor

I

Gennemført på
normeret tid

55 %

30 %

60 %

Gennemført på
normeret tid + 1 år

65 %

55 %

75 %

Dette mål er udvalgt til nærmere ana-

* Civilingeniør og Landinspektør

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

2006

styrkelse af vejledernetværk.

lyse.

Målet er ikke opfyldt

Mål 7
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Udviklingsmål

Konkrete initiativer

Målopfyldelse

I 2005 havde Aalborg Universitet 2.332

Der er igangsat en strategiafklaring og

I 2006 havde Aalborg Universitet 2.331

dimittender. Aalborg Universitet vil ar-

synliggørelse indenfor karriereplan-

dimittender. Hvis målet skal være op-

bejde for et stigende antal dimittender,

lægning, herunder opkvalificering af

fyldt i 2008 skal der produceres knap

således at mindst 7.500 dimitterer fra

vejledere, support af de studerendes

2.600 dimittender i hvert af de kom-

universitetet i perioden 2006-2008.

kompetenceafklaring og afholdelse af

mende to år. Der forventes en stigning

undervisningsaktiviteter.

i 2007 inden for ingeniørvidenskab og

Mål 8

landinspektører.

Aalborg Universitet vil fra 2006 udbyde

Der er i 2006 oprettet eliteuddannel-

AAU optog for første gang elitestude-

30 pladser til særligt kvalificerede elite-

ser inden for fagområderne: Indlejret

rende i efterårssemestret 2006. Der er

studerende rettet mod såvel erhvervsli-

software, Sansemotorisk interaktion,

optaget 29 elitestuderende, hvoraf de 6

vet som en forskeruddannelse. Aalborg

Proteinbiofysik,

er optaget på et elitesemester, og de 23

Universitet vil arbejde for, at elitekan-

kation, Komparative velfærdsstudier,

didaterne tilbydes en efterfølgende er-

Industriel dynamik, Temporalitet og

hvervsforsker-/ph.d.-uddannelse.

persuasivt design. Der arbejdes stadig

Trådløs

kommuni-

som elitekandidatstuderende.

for, at elitekandidaterne tilbydes en

Mål 9

erhvervsforsker-/ph.d.-uddannelse.

Aalborg Universitet vil udpege årets un-

Årets underviser 2006 blev:

Titlen som Årets underviser blev tildelt

derviser ved alle fakulteter i perioden.

HUM: Ulla Holck

på alle tre fakulteter i 2006.

SAMF: Johannes Andersen
INS: Mikkel Thrane.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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Mål 10

Udviklingsmål

Konkrete initiativer

I 2007-2008 vil Aalborg Universitet gen-

Der forventes gennemført en kandi-

nemføre en ny dimittendundersøgelse

datundersøgelse på HUM i 2007 som

af alle kandidater fra 2002-2006.

en del af en landsdækkende undersø-

Målopfyldelse
Målet forventes opfyldt i 2007-2008.

gelse. Der er ikke taget initiativ til at
påbegynde kandidatundersøgelser på
SAMF og INS, da finansieringen ikke
er fastlagt. Det må forventes at en
samlet kandidatundersøgelse har en

Mål 11

varighed på 1½ år.

I 2005 dimitterede Aalborg Universitet

I forbindelse med kombinationen af

I 2006 dimitterede 477 it-kandidater fra

478 it-kandidater. Aalborg Universitet

it og kommunikation på Aalborg Uni-

Aalborg Universitet.

vil dimittere 1500 it-kandidater i perio-

versitet, er der i 2006 oprettet en eli-

Skal målet opfyldes, er der behov for en

den 2006-2008.

teuddannelse inden for bl.a. Telekom-

stigning i antallet af it-dimittender de

munikation og en særlig forskerskole

kommende to år.

(Wireless Communication) inden for
området fortsættes.
Universitetet vil gøre it-kandidaternes
vej fra universitet til job så kort som
muligt, så erhvervslivet hurtigere kan
få glæde af kandidaterne. I den forbindelse planlægger it-vest nye uddannelser, der både skal styrke udbuddet
af it-uddannelser i Vestdanmark, herunder Aalborg Universitet, men også
skabe kontakt til erhvervslivet.

Mål 12

I

Aalborg Universitet vil opstille et fra-

I 2007 udarbejdes det første optag-til-

Indekset er ikke udarbejdet for 2006 og

optag-til-job indeks med henblik på

job indeks. På nuværende tidspunkt er

opfølgning og udviklingen af indekset ej

udviklingen i den samlede effektivitet

arbejdes der på udarbejdelse af me-

forankret.

og kvalitet i Aalborg Universitets ud-

toden.

dannelsesforløb.

Opfølgning på indekset er ikke forank-

Aalborg Universitet vil forbedre indek-

ret hos en person eller afdeling.

set med 5 % i perioden 2006-2008.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt

Mål 13
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Udviklingsmål

Konkrete initiativer

Målopfyldelse

I perioden 2006-2008 vil alle universi-

I uge 34 2006 blev kursusaktiviteten:

Der var 289 personer tilmeldt Livslang

tetets institutter tilbyde årlige efter-

Livslang Læring afholdt med et vari-

Læring i 2006. Året før, hvor undervis-

og videreuddannelsesforløb i form af

eret program, der rummede udbud fra

ningen var gratis, var der ca. 400 delta-

kurser af en uges varighed for tidli-

alle universitetets fakulteter.

gere. For at opfylde målet skal der være

gere kandidater. Målet er deltagelse af

Livslang Læring var i 2006 et beta-

over 600 deltagere hvert af de kom-

mindst 1.500 tidligere kandidater i pe-

lingsforløb. I 2007 forventes det, at

mende to år. Dermed kræves der en

rioden 2006-2008.

fakulteterne skal afholde undervis-

betydelig indsats, hvis målet skal være

ningsudgifter i forbindelse med Livs-

opfyldt i 2008.

lang Læring, mens deltagerne skal

Mål 14

betale for materialer og forplejning.

Aalborg Universitet har udpeget to

Både sundhedsteknologi og telekom-

Allerede i 2006 er de to indsatsområder

særlige indsatsområder, der vil blive

munikation er blevet styrket gennem

blevet styrket og denne udvikling for-

styrket i perioden 2006-2008.

2006, blandt andet gennem

ventes at fortsætte de kommende år.

w S
undhedsteknologi

w S
amfinansiering mellem universi-

Telekommunikation
w 

tet og erhvervsliv
Samarbejde med omverden, fx
w 
inkubatorordning
Oprettelsen af forskningscentre
w 
w Etablering af eliteuddannelser
w Særlige forskerskoler
Betydelige tildelte midler, bl.a. fra
w 
Højteknologifonden.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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Mål 15

Udviklingsmål

Konkrete initiativer

Målopfyldelse

Aalborg Universitet vil i kontraktperio-

Størstedelen af forskningsområderne

Der arbejdes fortsat med tværfaglige

den opprioritere følgende tværviden-

er i løbet af 2006 blevet opprioriteret

projekter på Aalborg Universitet og den-

skabelige indsatsområder:

gennem etableringen af tværfaglige

ne udvikling forventes at fortsætte de

w B
æredygtig energi, miljø og byggeri

centre, forskningsgrupper og forsk-

kommende år.

Global produktion, innovation,
w 

ningsmiljøer. Desuden udbydes der

Dog er samarbejdet inden for området

videnudvikling og sammenhængs-

uddannelser inden for de tværviden-

”Global produktion, innovation, videnud-

kraft

skabelige områder.

vikling og sammenhængskraft” på nu-

Informationsteknologi og indlejret
w 

værende tidspunkt ikke veludviklet.

software
Nanoteknologi og -produktion
w 

Mål 16

Oplevelsesteknologi og -design
w 

I perioden 2006-2008 vil universitetet

Der arbejdes hen mon oprettelsen af

Aalborg Universitet tildelte 101 ph.d.-

tildele 330 ph.d.- og doktorgrader.

deltids ph.d.-forløb, rettet mod er-

og doktorgrader i 2006 (98 ph.d.- og 3

hvervslivet. Desuden påtænkes det at

doktorgrader). De kommende to år skal

påbegynde ph.d.-forløb med ny struk-

der tildeles 14 grader mere årligt.

tur (fx 3+5 og 4+4).
Gennem 2006 har der været arbejdet

Dette mål er udvalgt til nærmere ana-

på kurser for vejledere, med heraf føl-

lyse.

gende fokus og monitorering på vejledningen.

Mål 17

I

For at sikre, at alle ph.d.-studerende

Der er i efteråret 2006 oprettet et for-

er inden for rammerne af en forske-

skerakademi der omfatter hele univer-

skole, vil Aalborg Universitet etablere

sitetets forskeruddannelsesaktiviteter

et forskerakademi, der omfatter fakul-

herunder de forskellige forskerskoler.

teternes forskerskoler og øvrige forskeruddannelser samt universitetets
forskerstuderende og forskeralumni.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt

Målet er gennemført.

Mål 18
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Udviklingsmål

Konkrete initiativer

Målopfyldelse

I perioden 2006-2008 vil Aalborg Uni-

Roms Universitet har inviteret til styr-

Målet er gennemført. Rektor Finn

versitet styrke det intereuropæiske

ket samarbejde om trådløs kommuni-

Kjærsdam underskrev den 28.9.2006 i

samarbejde om forskning og kommer-

kation og satellitnavigering, hvor AAU

Rom en samarbejdsaftale med Roms

cialisering inden for trådløs kommuni-

står stærkt internationalt. Samarbej-

Universitet, som indebar åbning af en

kation og satellitnavigering ved at etab-

det er et led i et større EU-projekt om

AAU-afdeling på Roms Universitet.

lere en afdeling på Roms Universitet.

at knytte EU og Asien tættere sammen, det såkaldte Asia-link program,
der sigter efter at fremme regionale
og multilaterale netværk mellem højere uddannelsesinstitutioner i EU’s
medlemsstater og udvalgte lande i

Mål 19

Asien.

På Aalborg Universitet var 22 % af de

De faglige hovedområder arbejder for

AAU fastholder den høje andel af uden-

videnskabelige medarbejdere (adjunk-

at stillinger opslås internationalt. Det-

landske forskere, der er øget fra 22 % i

ter, lektorer og professorer) i 2005

te sker bl.a. gennem The Researchers’

2005 til 23 % i 2006. For de tre fakulte-

udenlandske forskere. Aalborg Univer-

Mobility Portal.

ter fordeler tallene for 2006 sig således:

sitet vil arbejde for at fastholde denne

HUM 14 %, SAMF 9 % og INS 28 %.

Mål 20

andel.

Aalborg Universitet vil i perioden for-

Der er afsat midler i budgettet til op-

Antallet af kvindelige professorer pr. 1.

doble antallet af kvindelige professorer

rettelse af kvindelige professorater.

februar 2007 er 9. Målet anses for at

fra 7 i 2005 til 14 i 2008.

have udviklet sig som forventet.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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Mål 21

Udviklingsmål

Konkrete initiativer

Målopfyldelse

For 2005 blev der registreret gen-

Der er fra rektors side taget initiativ

I 2006 blev der registreret 9,4 videnska-

nemsnitlig 8,8 videnskabelige artikler,

til mediebonus. Alle medarbejdere er

belige og andre artikler, nyhedsudsen-

medvirken i nyhedsudsendelser mv. pr.

frontmedarbejdere og udtaler sig om

delser m.v. pr. forskningsårsværk.

forskningsårsværk. Aalborg Universitet

de emner, de ved noget om. Da der bli-

Antallet af presseklip er faldet lidt,

vil arbejde for, at dette tal stiger til 9,5 i

ver trukket store veksler fra medierne

imens der har været en stor stigning i

2008 (VBN/Info Paq).

på nogle enkelte personer, har rekto-

antallet af publikationer.

ratet besluttet, at disse skal modtage
en mediebonus på 10-20.000 kr.

Dette mål er udvalgt til nærmere ana-

Mål 22

lyse.

Den 20.2.2006 var der registreret 5.0

Fra og med budgettet for 2006 ind-

I 2006 er der registreret 5,7 videnska-

videnskabelige publikationer pr. forsk-

førte AAU en model, hvor fordelingen

belige publikationer pr. forskningsårs-

ningsårsværk i 2005. Aalborg Universi-

af basisforskningsmidler blandt andet

værk.

tet vil arbejde for, at dette tal stiger til

tager udgangspunkt i aktivitetsba-

5.5 i 2008 (VBN/PURE).

serede faktorer, herunder antallet af
publikationer.

Mål 23

I

Aalborg Universitet vil i 2006 -2008

Universitetet har indført en fordelings-

Målet blev opfyldt med udarbejdelsen af

indføre en ny model for fordeling af

model for basisforskningsmidler der

Budget 2006 og er videreført i budgettet

basisforskningsmidler. For at sikre

blev indført med budgettet for 2006.

for 2007

forskningskvaliteten

og

forsknings-

I fordelingen indgår antallet af forsk-

samarbejdet

virksomhederne

ningspublikationer registreret i Vi-

fordeles alle basisforskningsmidlerne

denbase Nordjylland, og at der sikres

på fakulteterne efter dokumenteret

mulighed for lige abejdsvilkår mel-

forskningspublicering og tiltrækning af

lem alle universitetets videnskabelige

eksterne forskningsmidler.

medarbejdere. Modellen indeholder

med

incitamenter til at hjemtage eksterne
forskningsmidler. Principperne er videreført i budgettet for 2007.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt

Mål 25

Mål 24
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Udviklingsmål

Konkrete initiativer

Målopfyldelse

Universitariums besøgstal har væ-

Eksperimenterne og forsøgsopstil-

Universitariums besøgstal i 2006 var ca.

ret stigende, og i 2005 var det på ca.

linger ved Universitarium vil afspejle

9.000, hvilket er langt under forventet.

14.000. I perioden 2006-2008 vil der

elementer fra universitetets kerneom-

De kommende år skal besøgstallet lig-

være 50.000 besøgende.

råder samt nye forskningsområder.

ger over 20.000 årligt for at nå målet.

Som opfølgning på strukturreformen

Aalborg Universitet har i 2006 igangsat

Allerede i 2006 har Aalborg Universitet

vil Aalborg Universitet videreudvikle sit

et helt nyt initiativ, AAU Matchmaking,

etableret 6 lokale kontaktcentre (Match-

samarbejde med de nye regioner og

der skal være med til at udvide univer-

points), og 12 eksterne personer har

kommuner gennem etablering af 10

sitetets kontaktflade og komme ud i

meldt sig til certificering som Match-

kontaktcentre.

regionen og dermed ud til en bredere

makers.

Mål 26

del af erhvervslivet og befolkningen.

Aalborg Universitets indgik i 2005 550

Universitetets patent- og kontrak-

Aalborg Universitets indgik i 2006 486

samarbejdsaftaler. Målet er, at der ind-

tenhed er i færd med at udarbejde

aftaler.

gås 1900 samarbejdsaftaler i perioden

forskellige standardkontrakter, der

2006-2008.

tilpasses forskellige projektområder.
Standardkontrakterne skal lette processen i forbindelse med kontraktudformningen og forventes at blive elek-

Mål 27

tronisk tilgængelig via intranettet.

Der blev indberettet 53 opfindelser til

Der har gennem 2006 været afholdt

Der blev indberettet 45 opfindelser til

Aalborg Universitet i 2005. I perioden

præsentationer for alle institutledere,

Aalborg Universitet i 2006. I 2007 og

2006-2008 vil der blive foretaget 170

for at institutlederne skal sætte fokus

2008 skal der hvert år indberettes 63

indberetninger.

på indberetning af opfindelser.

opfindelser for at nå målet.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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Mål 28

Udviklingsmål

Konkrete initiativer

Målopfyldelse

Antallet af salg af patenter og licenser

Salg af patenter og licenser varetages

Antallet af salg af patenter og licenser

samt universitetets opstart af virksom-

af Patent- og Kontraktenheden, der er

samt universitetets opstart af virksom-

heder i perioden 2006-2008 bliver 40.

en del af AAU Innovation.

heder i 2006 blev 19.

Der er iværksat initiativer til at markedsføre

universitetets

teknologier

gennem projektet ”Nye koncepter for
teknologioverførsel”.

Mål 29

I

Aalborg Universitet vil etablere et ak-

Aalborg Universitet har i 2006 etable-

Aktieselskabet er oprettet, men er dog

tieselskab (§ 4-selskab) med henblik

ret et aktieselskab (§ 4-selskab).

ikke aktivt endnu.

på at fremme kommercialiseringen af
opfindelser samt indgå som medejer
af innovationsmiljøer og forskerparker,
som et led i regionalt samarbejde.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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NÆRMERE ANALYSE AF UDVALGTE MÅL
Et af formålene med afrapportering på udviklingskontrakten

En høj gennemførselsprocent vidner både om et effektivt un-

er at analysere præmisserne for de opnåede resultater. Som

dervisningsforløb, hvor den studerende ikke i så høj grad ri-

udgangspunkt skal dette være mål, der er af generel vigtighed

sikerer at gå i stå undervejs, og derfor får en kortere vej fra

for universitetet.

optag til job.

I den nærmere analyse er der udvalgt en række mål, hvor der

Resultatet

er behov for ledelsens opmærksomhed, hvis målet skal opfyl-

Målene i udviklingskontrakten er 3-årige, det vil sige, at de øn-

des ved udviklingskontraktens udløb. Målene er udvalgt inden

skede gennemførselsprocenter skal være opfyldt ved målingen

for universitetets tre kerneaktiviteter: undervisning, forskning

i 2008.

og formidling.
Gennemførselsprocenterne for 2006 viser, at universitetet på

MÅL 6 – GENNEMFØRSELSTIDER

nogle områder ligger tæt op af målene inden for udviklingskontrakten, blandt andet bachelorer der gennemfører på normeret

Vision og mål

tid, og 2-årige kandidater der har gennemført på normeret tid

Gennemførselsprocenter er en vigtig målestok for universitets-

+ 1 år.

sektoren, hvor dimittender fungerer som videnformidlere, og
høje gennemførselsprocenter betyder en mere effektiv dimit-

Men der er også dele af målsætningen der ikke er opnået. For

tendproduktion. For det omgivende samfund betyder høje gen-

at vurdere udviklingen i gennemførselsprocenterne er det nød-

nemførselsprocenter, at arbejdskraften hurtigere bliver tilført

vendigt at belyse udviklingen fra 2005 til 2006, vist i skemaet

samfundet. Tallene viser, hvor stor en andel af en årgang der

herunder. Pilene i skemaet indikerer udviklingen fra 2005 til

færdiggør deres studium på normeret tid, eller normeret tid

2006.

plus et år.

Målsætningen er, at universitetets gennemførselsprocenter
frem mod 2008 skal hæves til følgende niveauer:
Målsætning

Bachelor

Kandidat
2-årig

Kandidat
5-årig*

Gennemført
på normeret tid

55 %

30 %

60 %

Gennemført på
normeret tid + 1 år

65 %

55 %

75 %

* Civilingeniør og Landinspektør

I
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Bachelor
2005

Kandidat 2-årig
2006

2005

Kandidat 5-årig
2006

2005

2006

Gennemført på normeret tid

51,2 %

▲

54,9 %

21,8 %

▲

24,9 %

55,9 %

▼

53,5 %

Gennemført på normeret tid + 1 år

60,0 %

▲

61,7 %

48,6 %

▲

54,2 %

70,5 %

▼

69,4 %

9,7 %

▼

9,6 %

36,3 %

▼

28,2 %

8,4 %

▼

6,0 %

30,2 %

▼

28,7 %

15,2 %

▲

17,6 %

21,1 %

▲

24,6 %

Aktive
Afbrudt

Sammenlignes udviklingen fra 2005 til 2006 har gennemfør-

ændret sig fra 2005 til 2006 mod en større andel studerende,

selsprocenter på både bachelor- og 2-årige kandidatuddan-

der afbryder deres studium, hvorfor dette må betragtes som et

nelser være i en positiv udvikling. Inden for disse to områder

indsatsområde.

må det kunne forventes, at målet kan være opfyldt i 2008. For
de ubrudte 5-årige kandidatuddannelser har der været en lille

Sammenlignet med andre universiteter er Aalborg Universitet

nedgang i gennemførselsprocenterne det seneste år. For at

blandt de institutioner med den højeste gennemførselsprocent.

kunne nå udviklingsmålet er der behov for, at denne udvikling

På trods af den lille nedgang på ubrudte kandidatuddannelser

vendes og forbedres med ca. 7 procentpoint.

ligger Aalborg Universitet stadig i spidsen på dette område.

Vurdering

Der er igangsat en styrkelse af universitetets samlede vejled-

Overordnet set har gennemførselsprocenterne udviklet sig po-

ningsindsats, herunder opkvalificering af decentrale studievej-

sitivt. Fortsætter den nuværende effektivitetsstigning, vil det

ledere, afholdelse af kollektive vejledningsarrangementer og

være muligt at opnå de opsatte mål.

styrkelse af vejledernetværk.

Igennem det sidste år, har der været fokus på kandidatstude-

På baggrund af den faldende effektivitet inden for de ubrudte

rende, der et år efter den normerede studietid stadig er ak-

kandidatuddannelser er det vurderet, at dette område vil kræve

tive (populært kendt som ”Specialesumpen”). Det øgede fokus

ledelsens opmærksomhed, hvis målet skal opfyldes.

har betydet en meget positiv udvikling inden for effektiviteten
blandt 2-årige kandidatstudier. Gennem et fortsat fokus og ind-

EKSTERN FORSKNING

sats over for denne gruppe studerende vil gennemførselsprocenterne kunne forbedres yderligere.

Vision og mål
Som et af de strategiske mål satser Aalborg Universitet på at

For de ubrudte kandidatuddannelser skal der gøres en indsats

dele viden og samarbejde med det omgivende samfund. Der

for at opfylde resultatkravene, da gennemførselsprocenterne

skal gøres en aktiv indsats for lokal og regional udvikling set i

er faldet det sidste år. For dette område er gennemførselsni-

lyset af udfordringerne fra den globale konkurrence.

veauet allerede højt, hvorfor en forbedring vil kunne kræve en
større indsats. Andelen af studerende, der stadig er aktive et

Den eksternt finansierede forskning udgør en del af resulta-

år efter den normerede studietid, er faldet til 6 %. Antallet af

terne af samspillet til det omgivende samfund.

studerende, der har afbrudt deres forløb, er til gengæld steget
til 25 %. Aalborg Universitet hører til blandt de universiteter,

Resultat

der har den laveste andel af studerende, der afbryder deres

Regnskabet ultimo 2006 for den de tilskudsfinansierede aktivi-

uddannelse i løbet af et 5-årigt forløb. Andelen, der færdiggør

teter udgjorde 235,8 mio. kr. og er uændret i forhold til sidste

deres studie, er nogenlunde stabil med en lille negativ udvik-

år.

ling. Men forholdet mellem aktive og ophørte studerende har
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Underkonto 95 og 97 (1.000 kr.)

2005

2006

106.709

115.066

▲

Ph.d.-grader

EU

31.793

31.820

—

Øvrige udland

13.024

15.777

▲

Private midler

80.684

53.707

▼

3.656

19.451

▲

Doktorgrader

235.866

235.821

—

Statslige midler

Kommuner og amter
I alt

Grader
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HUM

SAMF

INS

AAU

2005

10

14

82

106

2006

14

11

73

98

2005

1

0

2

3

2006

2

0

1

3

I

I forhold til 2005 er der sket en række væsentlige ændringer
i finansieringskilderne under den eksterne virksomhed. De

Grader i alt

statslige midler er øget med 8,3 mio. kr. hvilket primært skyl-

2005

11

14

84

109

des en positiv udvikling i hjemtagning af statslige programmid-

2006

16

11

74

101

ler. Midler fra amter og kommuner er vokset med 16 mio. kr. og
skyldes særligt amtslige midler.

I øvrigt udgør danske studerende 74 % af graderne og ph.d.-bestanden, mens 26 % stammer fra udlandet, primært fra asien

De private midler er omvendt faldet med 26 mio. kr. Faldet ved-

samt øst- og vesteuropa. Den forholdsvis høje andel af uden-

rører blandt andet erhvervsvirksomheder med 16 mio. kr. og

landske ph.d.-studerende matcher forholdet for det videnska-

private fonde med 7 mio. kr. Universitetet lukker de projekter,

belige personale generelt på Aalborg Universitet, hvor andelen

hvor der ikke er aktivitet efter en given periode. Lukningen af

af de udenlandske forskere udgør 23 %.

projekter har indvirket på de private midler med -8,3 mio. kr. og
udgør altså en 1/3 af faldet.

Vurdering
Nedgangen i antallet af grader i forhold til 2005 betyder, at uni-

Disse omkostninger fratrækkes i indtægterne i det eksterne

versitetet skal tildele 229 grader i de kommende to år for at nå

regnskab. Omkostningerne er optaget i balancen som anlægs-

målet i udviklingskontrakten. Det er bestemt ikke urealistisk,

aktiver og forpligtelser.

men målopfyldelsen følges tæt, og derfor vil Aalborg Universitet øge antallet af ph.d.-studerende, styrke universitetets for-

MÅL 16 – ANTAL PH.D.-GRADER
OG DOKTORGRADER

skerskoler og styrke samarbejdet mellem disse og tilsvarende
skoler i og uden for Danmark.

Vision og mål

Optaget fra 2005 til 2006 er steget med 16 studerende til i alt

Aalborg Universitet tildelte 277 ph.d.- og doktorgrader i perio-

143 ph.d.-studerende. Som et af initiativerne til at øge optaget

den 2003–2005. I perioden 2006–2008 vil universitetet tildele

og i sidste ende antallet af grader, arbejdes der med oprettel-

330 ph.d.- og doktorgrader.

sen af deltids ph.d.-forløb rettet mod erhvervslivet.

Resultat

Universitetet udbyder også eliteuddannelsespladser til særligt

Der blev i 2006 tildelt 98 ph.d.-grader mod 106 i 2005. Der er

kvalificerede studerende. Eliteuddannelserne har tæt sam-

blevet tildelt flere ph.d.-grader på det humanistiske område

menhæng med forskeruddannelse, da der arbejdes for, at

mens der er et fald for såvel det samfundsvidenskabelige og

elitekandidaterne tilbydes en efterfølgende erhvervsforsker-

ingeniør-, natur-, og sundhedsvidenskabelige område. Antallet

/ph.d.-uddannelse.

af doktorgrader er uændret i forhold til 2005 og udgør 3 grader.

I

44

I Aalborg Universitet I Målrapportering I Nærmere analyse af udvalgte mål I

MÅL 21 – FORMIDLING

Resultat
Der er 3 forhold, der har indflydelse på målopfyldelsen af mål

Vision og mål

21 og 22 i udviklingskontrakten: Antallet af publikationer, antal-

Formidling af forskningsresultater er et vigtigt mål for universi-

let af presseklip samt udviklingen i antallet af faste VIP-års-

tet. Det sikrer formidling af ny viden til det omgivende samfund

værk.

og giver dermed virksomheder, organisationer og institutioner
adgang til universitetets forskning og teknologi.

Udviklingen fra 2005 til 2006 er vist i tabellen herunder:
2005

2006

Ændring

ningsresultater med omverden, størstedelen forankret i AAU

Publikationer i alt

3.115

3.609

▲

+ 15,9 %

Innovation. De forskellige afdelinger i AAU Innovation udgør

Presseomtale

2.351

2.287

▼

- 2,7 %

en samlet indgangsportal, hvis man søger et forskningsresul-

Samlet

5.466

5.896

▲

+ 7,9 %

Årsværk

619

628

▲

+ 1,5 %

Publikationer/
årsværk

5,0

5,7

▲

Mål: 5,5

Samlet/årsværk

8,8

9,4

▲

Mål: 9,5

Universitetet har opsat flere værktøjer til formidling af forsk-

tat, en ekspert på et område, eller en samarbejdspartner til et
forskningsprojekt. I 2006 er denne service sågar rykket ud af
huset med oprettelsen af regionale Matchpoints (Mål 25).

Universitetets udviklingskontrakt indeholder to mål for formidling: 1) antal publikationer pr. forskningsårsværk og 2) samlede
antal udgivelser (inklusive presseklip) pr. forskningsårsværk.
Målsætningen i resultatkontrakten er henholdsvis 5,5 og 9,5 pr

Andelen af publikationer er det sidste år steget fra 5,0 til 5,7

forskningsårsværk.

pr. forskningsårsværk. Målsætningen er 5,5 i 2008. Dermed er
målet allerede opnået i 2006. Baggrunden for stigningen er en
større vækst i antallet af publikationer end stigningen i antal
VIP-årsværk. Dermed er produktionen steget.

Af den samlede mængde registreringer i løbet af et år udgør
presseklip knap 2/5, og har dermed en stor indflydelse på det
samlede antal registreringer.

Desværre er der registreret en 3 % nedgang i antallet af presseklip. Grundet presseklippenes forholdsvise andel og nedgang
er stigningen i det samlede antal registreringer på 8 %. Med en
stigning i faste VIP-årsværk på 1,5 % stiger forholdstallet til 9,4
i 2006, hvilket er meget tæt på målsætningen om 9,5 registreringer pr. faste VIP-årsværk.
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Vurdering

Ligesom der er indarbejdet en incitamentbaseret struktur i for-

Formidling af forskningsresultater er vigtigt som et af redska-

hold til antallet af forsknings-publikationer, er der i 2006 ind-

berne i universitetets samarbejde med omverden. Derfor ind-

ført en mediebonus til videnskabeligt personale der er meget i

går antallet af forskningspublikationer også som et værktøj til

medierne. Mediedækningen var faldende i 2006, hvilket bidrog

fordeling af universitetets basisforskningsmidler i forbindelse

til et fald i det samlede forholdstal mellem antal registreringer

med budgetlægningen.

og antal VIP-årsværk.

Det er positivt, at antallet af videnskabelige publikationer er

Det er vurderet, at antallet af registreringer er et område, der

steget det seneste år, og at stigningen samtidig er større end

bør have ledelsens opmærksomhed, idet antallet af artikler og

udviklingen i antallet af forskningsårsværk.

presseomtale har været faldende i 2006, og andelen af forskningspublikationer (uden øvrige publikationer) ikke er steget i

Brydes antallet af publikationer op mellem forskningspublikationer og øvrige publikationer, tegnes der dog et billede, hvor
antallet af forskningspublikationer er steget med 115 publikationer til 2908 i 2006. Dette svarer til en stigning på godt 4 %.
I forhold til væksten i antallet af faste VIP-årsværk på 1,5 %
betyder dette, at der kun har været en relativ svag stigning i
forskningspublikationerne pr. årsværk. Stigningen i det samlede antal publikationer skyldes en betydelig stigning i antallet
af øvrige publikationer.

samme takt som udviklingen i forskningsårsværk.

Regnskab

			
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Balance
Pengestrømsopgørelse
Noter
Øvrige forhold

I
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REGNSKAB 2006
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Som omtalt under finansielle resultater er metoden til bereg-

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

ning af skyldige feriepenge berigtiget og ændret. Under henvis-

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere

ning til, at regnskabet skal give et retvisende billede er denne

begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

regulering fortaget over egenkapitalen således at egenkapitalen

tilflyde universitetet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

primo er forøget 33.993 tkr. Modsvarende er egenkapitalen belastet med tilbageførsel af aktiverede bygninger for 8.138 tkr.

Kun immaterielle og materielle anlægsaktiver med en selvstændig værdi på kr. 50.000 eller derover aktiveres, bortset fra

REGNSKABSGRUNDLAG

materielle anlægsaktiver som er omfattet af reglerne for bunk-

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgø-

ning jævnfør Finansministeriets Økonomisk Administrative Vej-

relse nr. 1489 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne

ledninger.

udsendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling,
der med de undtagelser, der er anført i bekendtgørelsen, sva-

Forpligtelser indregnes i balancen, når det som følge af en tidlige-

rer til reglerne i Bekendtgørelse om statens regnskaber samt

re begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

Økonomistyrelsens retningslinjer angivet i Finansministeriets

fragå universitetet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Økonomisk Administrative Vejledninger (ØAV).
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
I forhold til Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004 om

Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for

tilskud og regnskab mv. ved universiteterne og Finansministe-

hver enkelt regnskabspost nedenfor.

riets Økonomisk Administrative Vejledninger har Aalborg Universitet valgt en anden afskrivningsmetode samt -periode på

Ved indregning og måling tages hensyn til alle sandsynlige øko-

følgende områder:

nomiske fordele og forpligtelser, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der

w A
fskrivningsmetode for det bunkede inventar og it-udstyr føl-

eksisterer på balancedagen.

ger principperne for ej bunket it-udstyr og inventar, hvilket
vil sige lineære afskrivninger i stedet for saldoafskrivninger.

OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Åremål for afskrivning af installationer i eksterne lejemål
w 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed

følger principperne for indretning af lokaler, hvorfor der af-

valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til ba-

skrives over 10 år i stedet for 20 år.

lancedagens valutakurs.

Begge afvigelser er af uvæsentlig karakter. Aalborg Universitet
har fortsat gældende dispensation fra 2005 for disse afvigelser.
Der forventes en ændring af tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen der tager højde for afvigelserne i 2007.
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Immaterielle anlægsaktiver måles til eksternt medgåede om-

Statstilskud

kostninger til anskaffelse af de pågældende aktiver med fra-

Statstilskud indregnes i den periode det vedrører. Statstilskud,

drag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

der vedrører andre regnskabsår, periodiseres.

It- og softwarelicenser
Tilskudsfinansierede områder

Universitetet har anskaffet en række it- og softwarelicenser,

Indtægter fra samarbejdsaftaler, hvor der ydes tilskud til ud-

som anvendes i den daglige drift.

dannelses- eller forskningsaktiviteter, indregnes i takt med, at

Disse licenser værdiansættes til kostpris.

omkostningerne forbruges. Universitetet har vurderet eventuelt underskudgivende projekter.

ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER
Ordinære driftsomkostninger dækker over forbrugsomkostninger, personaleomkostninger, andre primære driftsomkostninger samt af- og nedskrivninger.

Omkostninger indregnes i takt med, at de forbruges.

FINANSIELLE POSTER
Finansielle indtægter
Finansielle indtægter omfatter renteindtægter, realiserede og
urealiserede kursgevinster vedrørende transaktioner i fremmed valuta, udbytte af aktieposter med mere.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger og andre finansielle omkostninger, realiserede og urealiserede kurstab vedrørende transaktioner i fremmed valuta med mere.

Skat
Universitetet er ikke skattepligtigt.

I
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Internt oparbejdede
patenter og opfindelser

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Som en integreret del af universitetets virksomhed pågår til

med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver måles som udgangspunkt til kostpris

stadighed en omfattende forskning.
Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte knyttet til
Som hovedregel er denne forskning ikke kommerciel og forsk-

anskaffelsen samt omkostninger til installation. Aktiver med en

ningen aktiveres og værdiansættes ikke.

kostpris under 50.000 kr. udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Alene opfindelser og patenter, der er klart defineret og identificeret, det vil sige, hvor den tekniske udnyttelse og et potentielt

Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede

marked er påvist og der forventes at kunne indgås aftale med

brugstid:

en ekstern samarbejdspartner, indregnes som aktiv i balancen.

Bygninger

50 år

Installationer

20 år

Opfindelser og patenter måles til de eksterne omkostninger,

Indretning af lejede lokaler

10 år

der er medgået til vurdering af opfindelserne, registrering og

Forsøgsudstyr og -maskiner

5-8 år

kommercialiseringen af opfindelserne samt til registrering af

Driftsmateriel

5-8 år

patenterne.

Transportmateriel

5-8 år

Der finder løbende en vurdering sted af udnyttelsesmulighederne. Disse danner grundlag for fastsættelsen af værdien af
rettighederne og den økonomiske levetid. Ved nedgang i værdien foretages fornøden nedskrivning over resultatopgørelsen.
Afskrivning af immaterielle anlægsaktiver
Afskrivningsgrundlaget, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
It- og softwarelicenser

3 år

Internt oparbejdede patenter/opfindelser

20 år

Inventar

3 år

It-udstyr

3 år
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Installationer og indretning
af lejede lokaler

Bunkning

I Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomme er installa-

enkelte aktivtyper, som ikke opfylder 50.000 kr. kriteriet for ak-

tioner i åbningsbalancen værdiansat som 10 % af genanskaffel-

tivering. Der er tale om følgende:

sesprisen fra Staten Ejendoms Administrations huslejeordning

w It-udstyr.

fra 2001.

Inventar (kontor, undervisning og møde), som skønnes væw 

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten bunkes nogle

sentligt.
Installationer og indretning af lejede lokaler foretaget efter
1.1.2005 værdiansættes til kostpris.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

For øvrige lejemål er installationer og indretning af lejede loka-

Kapitalandele

ler i forbindelse med indflytning i et eksternt lejemål indregnet

Kapitalandele værdiansættes til kostpris.

samlet som indretning af lejede lokaler.

Tilgodehavender
Anlægsaktiver finansieret
helt eller delvist ved donation

Tilgodehavender værdiansættes til nettorealisationsværdien,
der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af ned-

Aalborg Universitet modtager løbende anlægsaktiver som le-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab opgjort på grund-

gater eller donationer fra virksomheder, legater og privatper-

lag af en individuel vurdering af debitorerne.

soner. Hvis der er tale om aktiver, som ville være indregnet som

ret dem, indregnes en skønnet kostpris vedrørende den del af

Tilgodehavende vedrørende
varer og tjenesteydelser

anlægsaktivet, der kommer fra donation. Den del af anlægs-

Tilgodehavende fra salg af ydelser med videre omfatter blandt

aktivet, som universitetet har betalt, værdiansættes efter sæd-

andet husleje, åben uddannelse, konferencer, kurser og andre

vanlig regnskabs-praksis.

rekvirerede arbejder.

anlægsaktiver, såfremt Aalborg Universitet selv havde finansie-

Som modpost til de indregnede værdier indregnes et beløb
svarende til den del af den skønnede kostpris, der kommer fra
donation, under passiver der benævnes ”modpost til aktiverede
donationer”. Posten opløses og indtægtsføres i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger 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.

I
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Tilgodehavender vedrørende
tilskudsfinansierede områder

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Universitetet gennemfører en lang række forskningsaktiviteter,

al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser værdiansættes til amortiseret kostpris, der i

der helt eller deltvist er finansieret ved eksterne tilskud.
Forudbetalte tilskud vedrørende tilskudsfinansierede projekter
Såfremt tilskuddet ikke er modtaget - eller det modtagne acon-

universitetet varetager en lang række forskningsaktiviteter, der

tobeløb er mindre end de afholdte omkostninger – opføres de

helt eller deltvist er finansieret ved eksterne tilskud.

medgåede omkostninger til kostpris som tilgodehavender vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter, hvor kostprisen omfat-

Såfremt tilskuddet er modtaget, men udgifterne helt eller del-

ter både direkte og indirekte omkostninger.

vist ikke er afholdt, indregnes forskellen mellem tilskuddet og
de afholdte udgifter som forudbetalte tilskud.

Ved projekter med delvis ekstern finansiering opføres kun et tilgodehavende for det enkelte projekt, svarende til den eksternt

Modpost til aktiverede donationer

finansierede del, mens universitetets egen andel driftsføres

Aktiver, der er anskaffet ved hel eller delvis donation, værdi-

løbende.

ansættes til en skønnet værdi vedrørende den del af aktivet,
der kommer fra donationen. Den del af anlægsaktivet, som

Værdipapirer

universitetet har betalt, værdiansættes efter sædvanlig regn-

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter ob-

skabspraksis.

ligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen.
Eventuelle kursreguleringer er ført på resultatopgørelsen.

En modpost svarende til den del af den skønnede værdi, der
kommer fra donationen, opføres under henholdsvis langfristet

Hensat til produktansvar

gældsforpligtelser (modpost til aktiverede donationer) og kort-

Aalborg Universitet hensætter 1,7 % af det fakturerede beløb på

fristede gældsforpligtelser (modpost til aktiverede donationer),

indtægtsdækket virksomhed. Denne hensættelse har til formål

jævnfør note 15. Posten opløses og indtægtsføres i resultatop-

at dække eventuelle erstatninger Aalborg Universitet måtte

gørelsen under af- og nedskrivninger i takt med afskrivningen

blive pålagt at betale som følge af produktansvar.

for anlægsaktiverne. Derved vil resultatopgørelsen netto ikke
blive påvirket af de omkostningsførte afskrivninger for den del
af anlægsaktivet, der er modtaget ved donation.

Som beskrevet under anlægsaktiver nedskrives gældsposter i
takt med at aktivet bliver afskrevet.
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Resultatopgørelse 2006
Resultatopgørelse 2006

i 1.000 kr.

2006

2005

Note

1.081.159

1.059.824

1

Ordinære driftsindtægter
Statstilskud
Salg af varer og tjenesteydelser

94.852

81.602

2

Tilskudsfinansierede områder

235.821

235.866

3

Ordinære driftsindtægter i alt

1.411.831

1.377.291

-467.100

-485.471

Husleje

-201.798

-192.656

Andre forbrugsomkostninger

-265.302

-292.815

4

Ordinære driftsomkostninger
Forbrugsomkostninger

Personaleomkostninger

-894.425

-889.542

5

Andre driftsomkostninger

-19.671

-20.525

6

Af- og nedskrivninger

-30.141

-38.307

7

-1.411.338

-1.433.845

494

-56.554

Gevinst ved salg af anlægsaktiver

275

115

Andre driftsomkostninger

-17

0

Andre driftsposter i alt

258

115

8.897

7.990

-164

-145

Finansielle poster i alt

8.733

7.845

Årets resultat

9.484

-48.594

Ordinære driftsomkostninger i alt

Resultat af ordinær drift

Andre driftsposter

Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

8

I

I
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BALANCE
AKTIVER PR. 31. DECEMBER

i 1.000 kr.

2006

2005

12.231

7.818

Note

Immaterielle anlægsaktiver
Internt oparbejdede patenter og opfindelser
It- og softwarelicenser
Immaterielle anlægsaktiver i alt

1.183

1.686

13.413

9.504

9

Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og bygninger

0

9.871

Installationer

17.021

19.206

Indretning af lejede lokaler

17.514

20.000

Forsøgsudstyr og maskiner

60.139

52.910

Driftsmateriel

9.726

9.928

Transportmateriel

3.823

3.373

Inventar

2.740

7.141

It-udstyr

17.220

13.485

Indretning af lejede lokaler – under udførelse

1.650

74

129.832

135.988

10

4.184

1.772

11

147.430

147.265

Tilgodehavende vedrørende varer og tjenesteydelser

16.676

20.828

Tilgodehavende vedrørende tilskudsfinansierede områder, ikke statslige

50.475

54.880

Tilgodehavende vedrørende tilskudsfinansierede områder, statslige

72.321

73.155

Forudbetalinger af løn, varer og tjenesteydelser

17.315

8.763

Andre tilgodehavender

10.319

4.829

Deposita

15.166

15.218

Tilgodehavender i alt

182.272

177.673

Værdipapirer

129.933

122.964

12

Likvide beholdninger

118.809

87.562

13

Omsætningsaktiver i alt

431.015

388.199

AKTIVER i alt

578.444

535.464

Materielle anlægsaktiver i alt

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
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PASSIVER PR. 31 DECEMBER

i 1.000 kr.

2006

2005

Egenkapital

14

Egenkapital primo

40.355

Regulering over egenkapital

25.855

Årets resultat

Note

88.949

9.484

-48.594

75.694

40.355

Hensat til produktansvar

1.352

1.255

Hensatte forpligtelser i alt

1.352

1.255

Modpost til aktiverede donationer

20.136

19.210

15

Anlægslån

16.780

5.180

16

Langfristede gældsforpligtelser i alt

36.916

24.390

64.164

57.987

115.557

153.973

Egenkapital i alt ultimo

Hensatte forpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Feriepenge, fastansatte/fratrådte
Feriepenge, timelønnede og fratrådte

10.421

9.461

Anden gæld

30.634

28.990

17

Forudbetalte tilskud vedrørende tilskudsfinansierede projekter

130.171

116.777

18

Modtagne forudbetalinger

100.384

93.347

19
15

Modpost til aktiverede donationer

13.150

8.929

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

464.481

469.463

Lang- og kortfristede gældsforpligtelser i alt

501.397

493.853

PASSIVER i alt

578.444

535.464

Eventualforpligtelser

20

I

I
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Pengestrømsopgørelse
PENGESTRØMSOPGØRELSE

i 1.000 kr.

2006

2005

Årets resultat

9.484

-48.594

42.277

45.284

-15.997

-7.062

97

70

-6.970

0

-4.599

43.788

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:
Af- og nedskrivninger anlægsaktiver
Årets indtægtsførsel af donationer
Hensættelser til produktansvar og andre forpligtelser
Urealiseret kursgevinst på værdipapirer

Ændring i driftskapital
ændring i tilgodehavende
ændring i kortfristede gældsforpligtelser

29.011

113.758

Pengestrømme fra driftsaktivitet

53.303

147.244

Køb af anlægsaktiver

-52.388

-59.143

Indskud af patenter i selskaber

-2.412

-437

Tilgang af donationer

21.144

15.120

-33.656

-44.460

Ændring i langfristede gældsforpligtelser

11.600

-23.079

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

11.600

-23.079

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

Placeret i værdipapirer

-122.964

Ændring i likvide beholdninger

31.247

-43.260

Likvide beholdninger pr. 01.01.2006

87.562

130.822

118.809

87.562

Likvide beholdninger pr. 31.12.2006
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NOTER
Note 1 Statstilskud

i 1.000 kr.
Forskning
Uddannelse

1

Grundbevilling

2006

2005

354.296

350.210

467.119

452.051

1.100

1.106

Andre formål

69.068

68.459

Kapitalformål

188.071

187.810

Andre tilskud til ordinær drift
Gebyr
I alt
1

Heraf fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

1.327
179

188

1.081.159

1.059.824

439.085

425.353

2006

2005

Note 2 Salg af varer og tjenesteydelser (underkonto 10 og 90)

i 1.000 kr.
Almindelig drift. Underkonto 10
Licenser, royalties m.m.

1.201

97

Bøger, kompendier og noter

1.442

1.961

27.959

22.645

2.060

2.412

Gæsteboliger

15.083

12.440

Indtægter fra Universitets- og Bygningsstyrelsen

15.582

6.972

Øvrige indtægter

16.994

23.794

Underkonto 10 i alt

80.322

70.321

782

150

Ordinære projekter

10.562

9.217

Kursusvirksomhed

1.367

784

Deltagerbetaling
Kursusvirksomhed

Indtægtsdækket virksomhed. Underkonto 90
Deltagerbetaling

Øvrige indtægter

1.818

1.130

Underkonto 90 i alt

14.529

11.281

I alt underkonto 10 og 90

94.852

81.602
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Note 3 Tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 95 og 97)

i 1.000 kr.

2006

2005

115.066

106.709

EU-midler

31.820

31.793

Øvrige internationale midler

15.777

13.024

Kommuner og amter

19.451

3.656

Private midler

53.707

80.684

235.821

235.866

2006

2005

Udstyr (køb og leje)

49.014

66.286

Forsyningsområde (brændstof, fjernvarme, kloak m.m.)

20.115

23.748

Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger

32.933

24.502

Rengøring

10.531

10.324

Rejser og befordring

46.898

49.729

Konsulentydelser

16.768

20.184

650

725

11.221

10.306

Statslige midler

I alt

Note 4 Forbrugsomkostninger

i 1.000 kr.

Revision
Kursus (studerende og ansatte)
Repræsentation

6.513

7.795

14.956

13.225

6.284

7.246

Annoncering

13.039

11.051

Øvrige forbrugsomkostninger (kontorhold m.m.)

36.380

47.693

265.302

292.815

Edb-service
Telefoni

I alt

I

I
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Note 5 Personaleomkostninger

i 1.000 kr.

2006

2005

Løn

813.729

806.197

Pension

110.263

106.162

Refusion

-30.419

-30.462

853

7.645

894.425

889.543

Andre personaleomkostninger
I alt

2003

2004

2005

2006

Forventet 2007

2.017

2.090

2.147

2.152

2.163

Tilgang af medarbejdere

482

363

387

305

323

Afgang af medarbejdere

388

331

325

332

315

2006

2005

11.404

11.202

1.840

4.837

Antal årsværk

Note 6 Andre driftsomkostninger

i 1.000 kr.
Skatter og afgifter
Godtgørelser og tilskud
Hensættelser til projekter
Øvrige omkostninger
I alt

622

241

5.805

4.244

19.671

20.525

2006

2005

1.563

1.246

40.522

45.284

-12.433

-7.062

489

607

0

-1.768

30.141

38.307

Note 7 Af- og nedskrivninger

i 1.000 kr.
Årets afskrivninger
Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Årets indtægtsførsel vedr. donerede aktiver

Årets nedskrivninger
Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
I alt
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Note 8 Finansielle indtægter

i 1.000 kr.

2006

2005

Renter og udbytte af værdipapirer

4.922

1.692

Kursregulering af værdipapirer

2.164

1.359

Renteindtægter m.m. øvrige

1.726

4.882

86

58

8.897

7.990

Kursdifferencer
I alt

Note 9 Immaterielle anlægsaktiver

i 1.000 kr.

Internt oparbejdede
patenter og opfindelser

It- og softwarelicenser

I alt

Kostpris pr. 01.01.2006

8.362

5.229

13.591

Tilgange

5.545

414

5.959

Afgange

-530

0

-530

13.378

5.642

19.020

Akk. afskrivninger pr. 01.01.2006

-544

-3.543

-4.087

Årets afskrivninger

-644

-917

-1.562

42

0

42

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2006

-1.147

-4.460

-5.607

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006

12.231

1.183

13.413

Kostpris pr. 31.12.2006

Afgange

Egen udvikling af systemer
Aalborg Universitet indgår i et samarbejde med 8 øvrige universiteter, hvor man sammen finansierer køb af programmel til økonomisystemet Oracle Financiels (ØSS) og det 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.

I

I
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Note 10 Materielle anlægsaktiver

i 1.000 kr.

I alt

Kostpris pr. 01.01.2006

478.658

Tilgange

46.429

Afgange

-12.993

Kostpris pr. 31.12.2006

512.093

Akk. afskrivninger pr. 01.01.2006

-342.670

Årets afskrivninger

-40.904

Afgange

1.312

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2006

-382.261

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006

129.832

Bygninger

Installationer

Indretning
af lejede lokaler

10.730

158.586

41.638

Tilgange

0

1.888

1.151

Afgange

-10.730

-2.264

0

0

158.210

42.790

-858

-139.380

-21.638
-3.637

i 1.000 kr.
Kostpris pr. 01.01.2006

Kostpris pr. 31.12.2006

Akk. afskrivninger pr. 01.01.2006
Årets afskrivninger

0

-2.263

858

454

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2006

0

-141.189

-25.275

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006

0

17.021

17.514

Forsøgsudstyr
og -maskiner

Driftsmateriel

Transportmateriel

157.286

32.089

7.896

25.175

2.479

1.296

Kostpris pr. 31.12.2006

182.462

34.569

9.192

Akk. afskrivninger pr. 01.01.2006

-104.376

-22.161

-4.523

-17.946

-2.682

-845

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2006

-122.322

-24.843

-5.368

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006

60.139

9.726

3.823

Afgange

i 1.000 kr.
Kostpris pr. 01.01.2006
Tilgange
Afgange

Årets afskrivninger
Afgange
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NOTE 10, fortsat
i 1.000 kr.
Kostpris pr. 01.01.2006

Inventar

IT-udstyr

Noter I
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Indretning af
lokaler under
udførelse

13.880

56.479

74

97

12.767

1.575

Kostpris pr. 31.12.2006

13.976

69.246

1.650

Akk. afskrivninger pr. 01.01.2006

-6.739

-42.994

Årets afskrivninger

-4.498

-9.032

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2006

-11.237

-52.026

0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006

2.740

17.220

1.650

Tilgange
Afgange

Afgange

Note 11 Finansielle anlægsaktiver

i 1.000 kr.

Kapitalandele i
associeret
virksomheder

Kostpris pr. 01.01.2006

1.772

Tilgang

2.412

Kostpris pr. 31.12.2006

4.184

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006

4.184

Aalborg Universitet har en ejerandel på 49 % i hvert af selskaberne Curing Meter A/S, BioNanoPhotonics A/S og Nemomed A/S. I 2006
er der indskudt kapital i Nanoko A/S svarende til en ejerandel på 34 % og i TKS A/S svarende til en ejerandel på 49 %. Herudover er der
i 2006 indskudt kr. 2 mio. i Forskningsinnovation A/S.

I

I
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Note 12 Værdipapirer
% af porteføljen

1.000 kr. af
depot

Investeringsforeninger - aktier og obligationer

31,30 %

40.669

Obligationer - danske

68,60 %

89.134

Kontanter - danske kr.

0,10 %

130

100,00 %

129.933

2006

2005

Hovedkasse

177

274

Udlægskasser

960

509

Bank og Giro

91.170

62.219

Bankindestående til feriepenge

10.031

9.471

EUR-konti

16.472

15.089

118.809

87.562

I alt

Note 13 Likvide beholdninger

i 1.000 kr.

I alt

Note 14 Egenkapitalopgørelse

i 1.000 kr.

2006

2005

Egenkapital primo

40.355

88.949

Tilbageførsel af bygningsaktiv

-8.138

Regulering af feriepengeforpligtelse som følge af ændret opgørelsesmetode

33.993

Årets resultat
Egenkapital ultimo

9.484

-48.594

75.694

40.355
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Note 15 Modpost til aktiverede donationer

i 1.000 kr.

2006

2005

Bogført værdi primo

28.139

20.091

Tilgange

21.144

15.110

Årets indtægtsførsel vedrørende af- og nedskrivninger

-12.433

-7.062

Regulering vedrørende bygningsaktiv

-3.564

0

Bogført værdi ultimo

33.286

28.139

Langfristet

20.136

19.210

Kortfristet

13.150

8.929

0

5.997

29.603

19.190

Driftsmateriel

1.062

556

It-udstyr og software

2.621

2.396

0

885

11.695

6.684

419

127

1.035

1.233

i 1.000 kr.

2006

2005

Installationer i eksternt lejemål

5.180

5.560

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til dækning af huslejedeposita

11.600

0

I alt

16.780

5.560

Heraf:

Fordelt på følgende typer
Bygninger
Forsøgsudstyr og -maskiner

Periodiserede donationer vedrører følgende aktivtyper:
Bygninger
Forsøgsudstyr og -maskiner
Driftsmateriel
It-udstyr og software

Note 16 Anlægslån

I

I
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Note 17 Anden gæld

i 1.000 kr.

2006

2005

Skyldig løn

11.555

11.086

Forpligtelser til samarbejdspartnere

16.472

15.089

Deposita
I alt

2.608

2.624

30.634

28.800

Note 18 Forudbetalte tilskud vedrørende tilskudsfinansierede projekter

i 1.000 kr.

2006

2005

Forudbetalinger statslige aktiviteter

76.671

74.149

Forudbetalinger ej statslige aktiviteter

53.500

42.628

130.171

116.777

2006

2005

98.388

87.033

604

926

1.392

5.388

100.384

93.347

I alt

Note 19 Modtagne forudbetalinger

i 1.000 kr.
Forudbetalt statstilskud
Forudbetalt husleje
Indbetalinger/indeholdelser til senere udligning
I alt

Note 20 Eventualforpligtelser
Aalborg Universitet er forpligtet frem til 2015 at betale 125,3 mio. kr. i husleje, hvoraf 29,3 mio. kr. vedrører 2007.
For årene 2006-2011 har Aalborg Universitet indgået leasingforpligtelser væsentligst vedrørende kopimaskiner og it-udstyr på 2 mio. kr.,
hvoraf 0,6 mio. kr. vedr. 2007.
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ØVRIGE FORHOLD
Tilskud til fonde og foreninger

i 1.000 kr.

2006

2005

Forlag

426

420

I alt

426

420

i 1.000 kr.

2006

2005

Studenterorganisationer

1.178

1.161

Studenterhus

2.866

2.761

I alt

4.044

3.922

Tilskud til studenterpolitiske og andre studenteraktiviteter

I

I
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AKTIVITETER
AKTIVITETER

2002

2003

2004

2005

2006

1.893

1.915

1.813

1.938

2.076

858

1.158

1.148

1.508

1.379

10.263

10.957

10.728

10.853

10.877

7.205

7.381

7.490

7.508

7.729

183

149

169

225

370

- optag

915

730

734

698

591

- årselever

695

641

603

600

531

- udgående studerende

387

371

343

352

450

- indgående studerende

204

246

299

392

460

1.217

1.385

1.335

1.508

1.080

Antal bachelorer

924

976

1.078

1.014

965

- medianalder bachelorer

24,5

24,5

24,7

24,8

25,1

1.033

988

1.129

1.318

1.366

27,0

27,3

27,2

27,1

27,2

Bachelorer gennemført på normeret tid

46,6

50,8

51,2

54,9

Bachelorer gennemført på normeret tid + 1 år

55,7

61,8

60,0

61,7

2-årige kandidater gennemført på normeret tid

19,5

23,1

21,8

24,9

2-årige kandidater gennemført på normeret tid + 1 år

46,6

53,0

48,6

54,2

5-årige kandidater gennemført på normeret tid

61,9

56,3

55,9

53,5

5-årige kandidater gennemført på normeret tid + 1 år

73,4

71,9

70,5

69,4

Heltidsuddannelse
- optag (KOT) pr. 1.10.
- direkte optag
- bestand
- STÅ-produktion

Adgangskursus
- STÅ-produktion

Deltidsuddannelse

Internationalisering

- bestand

Kandidater og bachelorer

Antal kandidater
- medianalder, kandidater (2-årig)

Gennemførselsprocenter
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AKTIVITETER

2002

2003

2004

2005

2006

88

89

87

106

98

1

1

3

3

3

2.297

2.324

2.387

2.793

2.908

Forsknings- og formidlingsresultater
Antal ph.d.-grader
Doktorgrader

Forskningspublikationer
Formidlingspublikationer

418

Undervisningspublikationer

62

Anmeldte patenter

16

12

6

14

13

Anmeldte opfindelser

21

28

38

53

45

Antal projekter med erhvervslivet

300

283

Antal eksterne projekter

428

397

80,7

53,7

Økonomisk omfang af samarbejde
med erhvervslivet (mio. kr.)

Personaleforbrug, årsværk
Ordinært finansierede

1.661,9

1.696,1

1.736,0

1.762,2

1.813,8

- heraf VIP-årsværk

905,1

934,0

964,5

982,0

996,8

Eksternt finansierede

294,0

320,5

354,2

384,8

338,7

- heraf VIP-årsværk

235,3

253,1

304,2

319,0

277,7

180.817

192.363

195.922

189.207

204.127

Bygningsarealer
Bygningsarealer, m2 brutto

I

Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 5
Postbox 159
9100 Aalborg
Danmark

Aalborg Universitet
Esbjerg Tekniske Institut
Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg
Danmark

Aalborg Universitet
København
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Danmark

Telefon: +45 9635 8080
e-mail: aau@aau.dk
web: www.aau.dk

Telefon: +45 7912 7666

Telefon: +45 9635 2480

