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HOVED- OG nøgletal
Resultatopgøreslse       

i mio. kr. 2009 2008 2007

Ordinære driftsindtægter

Statstilskud  1.404,6  1.258,7  1.142,8 

Salg af varer og tjenesteydelser  145,4  126,3  113,6 

Tilskudsfinansierede områder  340,7  300,0  239,8 

Ordinære driftsindtægter i alt  1.890,7  1.685,0  1.496,2 

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger  -601,5  -568,9  -508,3 

Personaleomkostninger  -1.120,5  -1.047,4  -920,0 

Andre driftsomkostninger  -28,9  -15,3  -22,4 

Af- og nedskrivninger  -38,7  -37,7  -33,5 

Ordinære driftsomkostninger i alt  -1.789,6  -1.669,3  -1.484,2 

Resultat af ordinær drift  101,1  15,7  12,0 

Andre driftsposter i alt  0,1  0,1  0,1 

Finansielle poster i alt  16,5  -7,3  6,3 

Årets resultat  117,7  8,4  18,4 

Balance       

i mio. kr. 2009 2008 2007

Aktiver  907,1  804,1  691,3 

Total egenkapital ultimo  294,9  177,5  174,1 

Finansielle nøgletal       

2009 2008 2007

Likviditetsgrad (%)  120,8  97,8  98,1 

Soliditetsgrad (%)*  32,5  22,1  25,2 

Årsværkspris (kr.)  468.053  456.199  430.381 

* = Soliditetsgrad inkl. statsforskrivninger

Udgiver: Aalborg Universitet / Årsrapporten kan også læses på www.aau.dk / Oplag 1.000 stk.

Design: Kamilla Asmussen & Mona Lyngs 

Tryk: From Grafisk A/S

Foto: Tor Bagger Elmegaard, Adam Lehn m.fl.
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REKTORS forord
Aalborg Universitet kunne fejre 35 års jubilæum i 2009. Det 

skete med markante resultater på uddannelses- og forsk-

ningsområdet og et samarbejde med de regionale, nationale 

og internationale omgivelser, der er i vækst.

Universitetet oplevede det største optag nogensinde i 2009 

med en 20 %-stigning i forhold til 2008. Aalborg Universitet 

præsterer fortsat de bedste gennemførelsestider i sektoren, 

hvor udviklingen i forhold til 2008 viser, at især kandidaterne 

gennemfører hurtigere.

På forskningsområdet er ikke mindst ph.d.-optaget i markant 

vækst i forhold til 2008 – et mål som universitetets faglige 

hovedområder har haft særlig fokus på. De seneste års vækst 

i optaget vil medføre en stigning i antallet af ph.d.-afhandlin-

ger, hvor der har været en mindre nedgang i 2009 grundet et 

lavere optag for tre år siden. 

Engagementet med det omgivende samfund er i vækst og 

stigningen i den eksterne virksomhed trækkes især af private 

virksomheder og fonde, EU-midler samt statslige fonds- og 

programmidler, i den rækkefølge.

Universitetet gennemførte i 2009 en arbejdspladsvurdering 

og trivselsundersøgelse for alle ansatte. 75 % af de adspurgte 

svarede på undersøgelsen, der viste en generelt stor tilfreds-

hed med Aalborg Universitet som arbejdsplads, men der var 

også ønsker om forbedringer på forskellige områder. Der sker 

i 2010 opfølgning på undersøgelsen for alle hovedområder, 

institutter og afdelinger.

Det er med glæde, vi kan konstatere, at Aalborg Universitet 

realiserede et overskud på 118 mio. kr., hvilket i væsentlig 

grad overstiger det budgetterede resultat for 2009. Dette 

skyldes, en væsentligt lavere vækst i omkostningerne end 

forventet kombineret med en stigning i indtægter og finan-

sielle indtægter. Dermed får universitetet et solidt grundlag 

for investeringer i de kommende år.

 

På økonomiområdet har de nyetablerede økonomicentre 

virket i 2009, og gennemførelsen af den organisatoriske del 

af økonomiprojektet skrider planmæssigt frem. De sidste 

elementer af økonomistyringsprojektet gennemføres efter 

planen i 2010. 

Universitetet arbejder aktivt på at få en endnu bredere uddan-

nelsesprofil, som blandt andet skal medvirke til at nå rege-

ringens målsætning om, at 50 % af en ungdomsårgang skal 

have en videregående uddannelse i 2015. Studenteroptaget i 

2009 giver således anledning til en kandidatproduktion på 33 

% af en nordjysk ungdomsårgang. Fortsat udvikling af uni-

versitetets afdelinger i Esbjerg og Ballerup vil også medvirke 

hertil. Det samme gælder etableringen af Asia Centre, der 

skal medvirke til at videreudvikle AAUs relationer til universi-

teter i Kina, Indien og andre asiatiske lande, blandt andet med 

henblik på rekruttering af dygtige studerende og forskere fra 

Asien. Der arbejdes også på at forbedre forsknings- og uddan-

nelsesarbejdet med universiteter i Afrika og Latinamerika.

Finn Kjærsdam

Rektor
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60 

35 ÅRS JUBILÆUM
Aalborg Universitet havde i 2009 35 års jubilæum. 

Herunder vises nøgletal for udviklingen på centrale områder helt tilbage fra universitetets begyndelse og frem til i dag: 

Nøgletal

*1974 1984 1994 2004 2009

Optag på heltidsuddannelser i alt 911 1.500 1.480 3.035 3.713

Bestand af studerende i alt 1.975 4.477 8.495 13.324 14.412

Personale i alt (årsværk) 471 593 1.113 2.090 2.394

- heraf videnskabeligt personale 250 383 679 1.269 1.185

Budget (mio. kr., årets priser) 70 231 499 1.373 1.852

* AUC og integrerede institutioner
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Universitetsdirektør, Universitetet i Bergen

Freddy Frandsen
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Overbibliotekar
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MISSION, vision OG VÆRDIER
Mission
Aalborg Universitet vil bidrage til det globale samfunds viden 

og det danske samfunds velstand, velfærd og kulturelle 

udvikling. Det vil ske gennem forskning, forskningsbaseret 

uddannelse og udveksling af viden med vores omgivelser 

– alt sammen indtil højeste internationale niveau.

Aalborg Universitet ser sig selv som et internationalt orien-

teret netværksuniversitet med base i Aalborg og med en 

særlig mission inden for problembasering, tværfaglighed og 

innovation.

Vision
Aalborg Universitet vil fastholde og videreudvikle sin position 

som et åbent og tiltrækkende internationalt orienteret forsk-

nings- og læringsmiljø; et miljø, hvor forskning og undervis-

ning vægtes ligeligt. Universitetet vil sikre, at studerende og 

forskere får tilfredsstillet deres videnskabelige nysgerrighed 

og udviklet sig så langt deres vilje og evner rækker i samar-

bejde med hinanden og med det omgivende samfund.

Aalborg Universitet skal være internationalt anerkendt som 

et førende universitet inden for avanceret undervisning med 

særlig styrke inden for problembaseret projektarbejde. Uni-

versitetet skal også være internationalt anerkendt for at have 

tværfaglige forskningsmiljøer i verdensklasse og være blandt 

de internationalt førende innovative universiteter i Europa.

Værdier 

Aalborg Universitet deler en række værdier med andre univer-

siteter, herunder:

�� Respekt for de grundlæggende akademiske værdier 

– forskningsfrihed, uafhængighed af partsinteresser, 

videnskabelig redelighed og stræben efter videnskabelig 

excellence.

�� Bidrag til at konsolidere og udvikle det demokratiske 

samfund.

�� Interaktion mellem fagområder, grundforskning og 

anvendt forskning.

�� Fokuseret satsning på få, excellente forskningsområder.

�� Opbakning til spirende forskningstalenter.

�� Bred satsning på forskningsbaseret undervisning.

�� Særlige udfordringer for elitestuderende.

�� Internationalisering af universitetets forskning, uddannel-

ser og administration.
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De særlige værdier, som har været med til at skabe 

universitetets karakteristiske virksomhedskultur, er:

Kreativitet
Aalborg Universitet opfatter det som en grundlæg-

gende værdi at gå nye veje inden for forskning, ud-

dannelse, administration og udveksling af viden med 

vores omgivelser.

Åbenhed
Universitetet betragter åbenhed som en forudsæt-

ning for den fortsatte udfoldelse af universitetets 

kreative og innovative potentiale. 

Dette indebærer åbenhed for såvel dialog og 

nye tanker og idéer som for konstruktiv kritik og 

anderledes opfattelser.

Samarbejde
Samarbejde bør være præget af tillid og re-

spekt og samtidig være grænseoverskridende 

og sporsættende i en stadig søgen efter nye 

former, områder og partnere.
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LEDELSESBERETNING for 2009
Status for Aalborg Universitet 
Aalborg Universitetet kan gå ind i 2010 med en bestand 

på 15.000 studerende, 2.288 og et budget på knap 2 mia. 

kr.  Universitetet har afdelinger i Ballerup og Esbjerg og 

samarbejder med professions- og ingeniørhøjskoler. Desuden 

har universitetet oprettet mindre, specialiserede afdelinger 

inden for telekommunikation, sundhedsteknologi og energi 

ved Roms Universitet, Calcuttas Universitet, Yokosuka 

Research Park nær Tokyo og senest Lonavala Park udenfor 

Mumbai.

I udviklingskontrakten med Videnskabsministeriet, der 

afrapporteres i et af årsrapportens efterfølgende afsnit, 

kan Aalborg Universitet konstatere en positiv udvikling 

i formidlingsaktiviteterne og indhentningen af eksterne 

forskningsmidler. Målet for ph.d.-optaget i 2009 er ligeledes 

nået, idet optaget af ph.d.-studerende er mere end fordoblet 

fra 2006 til 2009.

Aalborg Universitet har en sund økonomi, og der har været 

stort fokus på økonomistyringen siden 2006. Ultimo 2008 

blev der etableret fire økonomicentre, hvoraf de tre repræsen-

terer hvert af de faglige hovedområder, og derudover er der 

et fælles center for biblioteket, bygningsområdet og admini-

strationen. Økonomicentrene har haft mulighed for at virke i 

2009, og det største hovedområde har udbygget økonomior-

ganisationen med oprettelsen af tre kompetencecentre, der 

har fokus på de eksterne projekter. Med gennemførelsen af 

den organisatoriske del af økonomiprojektet skal resultatet 

af arbejdet med forretningsgangsbeskrivelser, økonomisty-

ringsmanual og den tekniske understøttelse vise sig i 2010, 

således at økonomien forankres i faste rammer og styres ud 

fra et tværgående grundlag og ensartede kravspecifikationer.     

Rekordstort optag 

Aalborg Universitet oplevede rekordmange ansøgninger 

til universitetets uddannelser i 2009. Således blev 2.748 

ansøgere tilbudt en studieplads på en bacheloruddannelse via 

Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og 2.427 af disse sagde 

ja til studiepladsen. Dette er en stigning på ca. 20 % i forhold 

til optaget i 2008 og er endvidere det største optag i Aalborg 

Universitets historie. 

Aalborg Universitet ligger i toppen blandt de danske 

universiteter i forhold til den samlede kandidatproduktion 

og ligger endvidere nummer 1 i gennemførelsestider. I 

forhold til at nå regeringens målsætning om at 50 % af en 

ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse 

i 2015, vil Aalborg Universitet være medvirkende til 

at løfte uddannelsesniveauet i Danmark, såfremt 

den hidtidige udvikling af optag og færdiguddannede 

fortsætter. Et KOT-optag på 2.427 kombineret med 

universitetets hidtidige gennemførelsesprocent vil give en 

kandidatproduktion på 33 % af en nordjysk ungdomsårgang. 

Hertil kommer professionshøjskolen med en årlig 

professionsbachelorproduktion på 20 % af en nordjysk 

ungdomsårgang. 

Ansøgningen om lægeuddannelsen
I 2009 gav Aalborg Universitets ansøgning om en bachelor- og 

kandidatuddannelse i Medicin anledning til mange debatter i 

medierne. I august godkendte Sundhedsstyrelsen det faglige 

indhold i studieordningen, og i november besøgte det faglige 

ekspertpanel fra ACE Denmark universitetet. Uddannelsen 

i Medicin blev positivt akkrediteret i marts 2010. Sidste led i 

processen om, hvorvidt Aalborg Universitet får en komplet 

lægeuddannelse, bliver videnskabsministerens vurdering af 

de samfundsøkonomiske konsekvenser af lægeuddannelsen 

ved Aalborg Universitet.

Godkendelsen af fire elitemoduler 

Aalborg Universitet indsendte i 2009 seks ansøgninger til 

Videnskabsministeriet (VTU) om godkendelse af elitemoduler, 

og i alt fire elitemoduler blev godkendt. Det drejer sig om 

elitemodulerne i Trådløs Kommunikation, Indlejret Software, 

Molekylær Bioteknologi og Turisme. 
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Etableringen af 
Ledelsesakademiet
Efter- og videreuddannelsesområdet 

har været i fokus i 2009 med blandt 

andet udbydelsen af nye master-

uddannelser i offentlig ledelse og 

it-ledelse samt positiv akkreditering 

af Master of Business Administration 

(MBA). Der blev etableret et ledelsesa-

kademi bestående af ledende erhvervs-

folk, rektoratet og repræsentanter fra 

fagmiljøerne. Ledelsesakademiet skal 

være med til at klarlægge nye behov inden 

for ledelsesområdet og brande masterud-

dannelserne.  

I 2010 vil der blive arbejdet på at få udviklet 

og udbudt den nye MBA, få masteruddannel-

serne med i programmet for Livslang Læring 

samt afholdt en større konference inden for 

ledelse.

Udviklingen af AAU Esbjerg
I 2008 påbegyndte Aalborg Universitet udviklings-

planerne for fremtidens universitet i Esbjerg. Både 

Aalborg Universitet og Syddansk Universitet blev af 

VTU bedt om at give et tilbud på en samlet univer-

sitetsdrift i Esbjerg. I foråret 2009 blev det besluttet, 

at begge universiteter skal fortsætte, men med et 

tættere samarbejde. Esbjerg Kommune fastholdt i den 

forbindelse at støtte udbygningen med 10 mio. kr. om 

året i fem år. Aalborg Universitet er således gået i gang 

med at øge sine uddannelses- og forskningsaktiviteter i 

Esbjerg i de kommende år, blandt andet med udbygning 

af campus, nye uddannelser samt et forskningscenter 

inden for energi. Til at underbygge universitetets tilstede-

værelse i området blev der indgået en samarbejdsaftale 

med UC Vest ultimo 2009. Aftalen ligner på mange måder 

de aftaler, der tidligere er indgået med University College 

Nordjylland og Ingeniørhøjskolen i København.

Udviklingen af AAU Ballerup
I tæt samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Købehavn (IHK) 

blev der i 2009 arbejdet med en plan for fælles udbygning af 

campus, oprettelse af fælles uddannelser, videreudvikling af 

kandidatuddannelser for ingeniørhøjskolens professionsba-

chelorer, fælles stillinger samt rekruttering af flere stude-

rende fra Vestegnen.  Der blev dannet et campusråd med 

institutledere, og der blev udarbejdet en første, fælles stu-

dieguide. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) forventes at 

flytte fra Hørsholm til Aalborg Universitet Ballerup i 2011/12.

Studie- og campusmiljø 

De studerende og rektor har flere gange i løbet af året 

drøftet fremtidens studie- og campusmiljø i Aalborg. 

Studentersamfundet præsenterede deres visioner for både 

Aalborg Kommune og bestyrelsen ved Aalborg Universitet og 

fik en positiv tilbagemelding på flere af forslagene. Der er nu 

nedsat en styregruppe til at udvikle og virkeliggøre nogle af 

forslagene.

Fælles kvalitetssikringshåndbog
I 2009 blev der udarbejdet en kvalitetssikringshåndbog for 

Aalborg Universitet. Den ligger nu på hjemmesiden 

www.kvalitetssikring.aau.dk og indeholder oplysninger 

om Aalborg Universitets kvalitetssikringsorganisation og 

overordnede politikker for kvalitetssikring og -udvikling. 

Kvalitetssikringshåndbogen er tænkt som et opslagsværk 

for de ansatte på Aalborg Universitet, hvor der kan findes 

oplysninger om fastlagte interne retningslinjer og procedurer 

for arbejdsgange. 

Fælles arbejdsmiljøundersøgelse 

Der blev i oktober udsendt to spørgeskemaer til alle univer-

sitetets ansatte med henblik på at få gennemført en fælles 

arbejdsmiljøundersøgelse, henholdsvis en arbejdspladsvur-

dering (APV) samt en trivselsundersøgelse. Undersøgelsen 

var en del af HR-afdelingens projekt ”Et godt arbejdsmiljø 

– AAU går ad nye veje” og var første gang, der blev lavet 

en fælles undersøgelse for alle universitetets afdelinger 

samtidigt. Undersøgelsen havde en svarprocent på ca. 75 % 
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og viste, at medarbejderne har et stort 

engagement og en stor tilfredshed 

med Aalborg Universitet som arbejds-

plads, men samtidig fremkom også 

områder med forbedringspotentiale. I 2010 

vil der blive udarbejdet handlingsplaner for 

alle institutter og afdelinger med henblik på at 

øge trivslen blandt medarbejderne.

Vandskade på Pontoppidanstræde 

I slutningen af 2009 var der en større 

vandskade i kælderen under laboratorierne på 

Pontoppidanstræde.  Aalborg Universitet er som 

statsinstitution selvforsikret. Bygningerne er ejet 

af Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), men 

løsøreskader henhører under universitetet. Sagen er 

endnu ikke afsluttet, men der kan forventes ekstraudgifter 

i 2010 til reetablering af det løsøre og udstyr, der er gået 

tabt. De samlede omkostninger ved reetableringen er 

foreløbigt beregnet til ca. 30 mio. kr. En del af udgiften skal 

aktiveres og vil blive indarbejdet i regnskabet efter gældende 

regnskabspraksis.
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FORSKNING I fokus
Matematikere på sporet af kunstsvindlere
Med professor Morten Nielsen i spidsen er matematikere på Aalborg Universitet i gang med 

at udarbejde et system, der ved hjælp af matematiske modeller, billedanalysesystemer og 

brasilianske kunstværker kan afsløre, om et kunstværk er falskt. Dette muliggøres af forskning på 

højt matematisk niveau inden for anvendt harmonisk analyse. Kort fortalt går teknikken ud på at tage 

et digitalfoto af maleriet, så det bliver fuldstændigt endimensionelt. Avanceret billedbehandling i form af 

multiskala-opløsning gør det herefter muligt at se på vinkler og strukturer helt ned på et detaljeniveau, som 

det blotte øje ikke ville kunne opfatte. Multiskala-opløsning muliggør således, at billedet bliver opdelt i forskel-

lige lag såsom baggrund, detaljer, kanter m.m., og hermed kan penselstrøgene undersøges for hvert lag. Det nye 

system testes på ægte malerier af den afdøde brasilianske kunstner Candido Portinari, hvilket forskerne har fået lov til 

med en smule held og de rette forbindelser. 

Verden bliver, hvad du spiser
Aalborg Universitet er med fremme i tidens store debatter om sundhed og miljøvenlighed. Det sørger blandt 

andet fødevareprofessor Bent Egberg Mikkelsen ved universitetets afdeling i København for. Ud over en 

undersøgelse af, om forplejningen ved COP15 var økologisk og bæredygtig, deltager han også i et projekt 

i forbindelse med Brasiliens afholdelse af VM i fodbold i 2014 og OL i 2016. Formålet med projektet 

er at gøre op med de usunde - og modstridende - spisevaner, der sædvanligvis hører til sådanne 

sportsarrangementer. Projektets deltagere skal ligeledes hjælpe beslutningstagere, planlæg-

gere og politikere til at påvirke klimaet i den rigtige retning ved at vælge kloge strategier for 

fødevareområdet. Tanken er, at bæredygtige fødevarer ved de to store begivenheder kan 

være med til at skabe generelle og varige forandringer for Brasiliens fødevaresektor 

og landbrug. Samtidig viser undersøgelser, at når der bliver omstillet til bæredygtig 

produktion, bliver den kost, man indtager, ofte også sundere. Vinderne af denne 

forskning er naturligvis alle – mennesker som miljø.
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Center for IT-ledelse med høje ambitioner
I 2009 styrkede Aalborg Universitet sin position som landets førende IKT-univer-

sitet med oprettelsen af det nye forskningscenter Center for IT-ledelse ved Institut 

for Økonomi, Politik og Forvaltning. Centeret ledes af Danmarks første professor 

i IT-ledelse, Pernille Kræmmergaard. På forskningscenteret forskes der i udvikling, 

anvendelse og ledelse af IT-ressourcer, og videnproduktionen foregår gennem tæt 

samarbejde med virksomheder fra erhvervslivet og det offentlige. Målet er at skabe 

konkrete, brugbare resultater for private og offentlige virksomheder samt at fungere som 

en international samarbejdspartner. Og centeret er allerede godt på vej, blandt andet med et 

større projekt bevilget af Strategisk Forskningsråd omhandlende innovativ IT-ledelse i danske 

kommuner. Centeret udbyder ligeledes fag og vejledning på cand.scient.adm., Master i IT og er i 

færd med at udtænke sin egen kandidatuddannelse. 

Centeret skal endvidere være landets førende videnbank inden for IT-ledelse og skal kunne levere 

forskning i international topklasse. For at støtte op om dette ambitiøse mål, har centeret hentet støtte 

hjem fra professor Lars Mathiassen, Georgia State University, der er anerkendt for sin viden og forsk-

ning inden for IT-området.

Den enes skidt, den andens profit
Oprydningen efter danmarkshistoriens værste miljøforurening er blevet en enestående mulighed for at få 

afprøvet nye teknologiske rensemetoder takket være forskere fra Aalborg Universitets sektion for kemitek-

nologi i Esbjerg. Med lektor Erik Gyde Søgaard som forskningsgruppens leder afprøves der nye og bedre 

metoder til at fjerne rester af en fæl forurening i Kærgaard Plantage forårsaget af Grindstedværket, 

der indtil 1973 hældte spildevand og restprodukter ud i klitterne. Hovedmålet med forskningen er at 

finde alternative metoder, hvormed man kan rense jorden på stedet frem for at køre den forurenede 

jord væk i store lastbiler. Dermed forsøges det ellers skønne område skånet for de ødelæggende 

køretøjer. Selve teknikken går ud på at forvandle den særligt genstridige forureningskomponent, 

klorerede ethener, til gasform ved hjælp af simpel vanddamp. Dermed kommer forureningen 

længere opad i undergrunden og bliver lettere at samle op. Herefter omsættes de klorerede 

ethener til uskadelige komponenter via såkaldt kemisk oxidation. Erik Gydesen Søgaards mål 

er at bruge forureningen som grundlag for en forskning, der på videre sigt skal være med til 

at opbygge dansk ekspertise inden for problematiske og komplekse forureninger. 

Levende lyrik gennem drømme og dialoger
I 2009 fik Aalborg Universitet en ny doktor i dansk lyrik – dr.phil. Peter Stein Larsen ved Institut for Sprog og 

Kultur. Doktorgraden blev opnået gennem forsvar af sin afhandling ”Drømme og dialoger. To poetiske traditioner 

omkring 2000”. Over en 10-årig periode har han gennemført en omfattende kortlægning af dansk lyrik omkring årtu-

sindskiftet og en præcisering af, hvad der karakteriserer den. Resultatet af forskningen er en tese om, at digtene med 

god mening kan forstås ud fra to hovedspor: et centrallyrisk og et interaktionslyrisk spor. Via den traditionelle centrally-

riske tilgang skaber digteren et refleksionsrum for den enkelte med hensyn til de inderste tilskyndelser, længsler, tanker, 

forestillinger og drømme. Interaktionslyrikken beskæftiger sig derimod med møder, konfrontationer, udvekslinger og 

dialoger med den omverden, som individet er en del af. Interaktionslyrikken er Peter Stein Larsens eget begreb og dækker 

en genre inden for lyrik, der er blevet meget udbredt de seneste 10-20 år. Afhandlingen er udkommet som bog, og dermed 

har Peter Stein Larsen skabt et tekstanalytisk begrebsapparat til at forstå nyere dansk lyrik.
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FAGLIGE resultater
Målopfyldelse
I årsrapporten afrapporterer universitetet på udviklings-

kontrakten, der er indgået med Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling. Den igangværende kontrakt omfatter 

perioden 2008-2010.

I vurderingen af målopfyldelsen fokuserer universitetet på, 

om målet, med den nuværende udvikling, vil kunne forventes 

opfyldt ved udviklingskontraktens udløb i 2010. Det betyder, 

at et mål, der er vurderet grønt, ikke nødvendigvis er opfyldt 

på nuværende tidspunkt, men at den aktuelle udvikling med-

fører, at målet kan forventes opfyldt ved udgangen af 2010.

Afrapporteringen efter andet år viser at:

�� 27 mål er opfyldte eller forventes opfyldte i 2010 (2008: 

25 mål)

�� 2 mål er delvist opfyldte eller forventes delvist opfyldte i 

2010 (2008: 3 mål)

�� 1 mål er ikke opfyldt eller forventes ikke opfyldt i 2010 

(2008: 2 mål)  

Faglige resultater
Tabellen herunder giver et overblik over udviklingen fra 2008 

på en række udvalgte områder af uddannelsesmæssig og 

forskningsmæssig karakter:

Uddannelsesmæssige resultater 2009
I 2009 kunne Aalborg Universitet optage nye studerende på 

en række nye uddannelser:

�� Bacheloruddannelse i Infrastruktur 

�� Diplomingeniøruddannelse i Bæredygtig Energiteknik 

�� Matematik-Økonomi 

�� Kandidatuddannelse i Innovativ Kommunikationsteknik 

og Entrepreneurship 

�� Kandidatuddannelse i Jura

I 2009 skete der en væsentlig stigning i antallet af optagne 

studerende, hvilket mere end opvejede faldet i optaget i 

2008. Denne kraftige stigning skal ses i lyset af de skærpede 

optagelseskrav, der blev gældende fra og med 2008. Flere 

ansøgere formodes således i 2009 at have erhvervet sig de 

nødvendige kvalifikationer gennem supplerende uddannelse 

for at kunne leve op til de nye krav for optagelse. Samtidig 

synes finanskrisen, og den deraf afledte stigning i arbejdsløs-

heden, at have tilskyndet flere til at videreuddanne sig.

Antallet af studenterårsværk udgør 8.208 i 2009, og der har 

været en vækst i STÅ-produktionen på 1 % i forhold til 2008.

 

Antallet af studerende, der er blevet tildelt en bachelorgrad, 

er steget med 17 % i forhold til 2008. Forklaringen herpå skal 

hovedsageligt findes blandt antallet af optagne studerende 

 

FA
LD

KOT-optag
20 %

Bachelorer
17 %

Gennemførsels-% 
for 2-årig kandidat 
Norm. tid + 1 år
5 %

Ph.d.-grader
- 8 %

Ph.d.-optag
35 %

Ekstern 
virksomhed
14 %

STÅ
1%

Kandidater
- 11 %

Gennemførsels-%
for bachelorer 
Norm. tid + 1 år
- 4 %
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i 2006. Således skete der en fordobling af optaget fra 2005-

2006 på medialogi-uddannelsen som følge af, at uddannelsen 

fra 2006 også blev udbudt i Aalborg. Endvidere blev der i 

2006 oprettet to nye uddannelser, som også har været med 

til at øge optaget væsentligt. Det drejer sig om uddannel-

serne Medicin med industriel specialisering samt Produkt og 

Designpsykologi. Optaget på disse tre uddannelser har været 

så stort, at det har opvejet nedgangen i antallet af optagne 

civilingeniører fra 2005–2006. 

Antallet af tildelte kandidatgrader er derimod faldet med 11 %. 

Dette skyldes, at Det Humanistiske Fakultet i 2008 havde en 

væsentlig stigning i antallet af kandidatdimittender. Stigningen 

i 2008 er hjulpet på vej af fakultetets øgede fokus på uddan-

nelsesafslutning inden for normeret tid + 1 år samt, at nye 

studieordninger fra 2009 tilskyndede flere ikke-færdiggjorte 

specialestuderende til at gennemføre studiet inden de nye 

ordninger trådte i kraft.

Gennemførelsesprocenten er blevet væsentligt forbedret for 

de 2-årige kandidater. 5 % flere af kandidaterne opnår således 

deres grad inden for den normerede tid + 1 år. Den tilsvaren-

de gennemførelsesprocent for bachelorerne er dog derimod 

blevet forringet med 4 %.

Ph.d.-grader
117 ph.d.-studerende opnåede en ph.d.-grad i 2009. Dette er 

et fald på 8 % i forhold til 2008. Årsagen hertil er, at universi-

tetet har haft et lavt optag af ph.d.-studerende omkring 2006, 

samt at en del afhandlinger er indleveret på et sent tidspunkt, 

hvorfor de først indgår i opgørelsen for 2010. 

I de kommende år forventes et øget antal ph.d.-grader som 

følge af den markante stigning i optaget af ph.d.-studerende 

i 2008 og 2009. Universitetet har således optaget 35 % flere 

ph.d.-studerende i 2009 (264 ph.d.-studerende). Ph.d.-optaget 

vurderes nærmere i afsnittet om målrapportering.
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Eksternt finansieret forskning
Universitetets tilskudsfinansierede forskning er steget med 

knap 14 % i forhold til 2008 og udgør 18 % af de samlede 

indtægter.

Den eksterne virksomhed kan opdeles i en række 

finansieringskilder, der omfatter statslige fonds- og 

programmidler, EU-midler, private indtægter, indtæg-

ter fra kommuner og regioner samt øvrige udenland-

ske midler.

Sammenlignet med 2008 er der én klar tendens. 

Der er vækst for alle typer af finansieringskilder, 

bortset fra øvrige udenlandske kilder, der dog 

kun udgør 2 %. Mest markant er væksten fra 

private virksomheder og fonde med en stig-

ning på 24 mio. kr., svarende til 36 %, tæt 

fulgt af indtægter fra EU, hvor stigningen 

andrager 9 mio. kr., svarende til 20 %. 

De statslige fonds- og programmidler 

er øget med 8 mio. kr., hvilket svarer 

til 5 %.

Personale
I 2009 havde universitetet en 

vækst på 4 % i antallet af med-

arbejdere. Dermed er antallet 

af månedslønnede nu oppe på 

2.288 personer.

Samlet set har der været 

en stigning i det videnska-

belige personale på 4 %. 

Dette skyldes primært en 

markant tilgang blandt 

ph.d.’er og især post 

doc’er, der opvejer en 

nettoafgang blandt 

adjunkter.

Aalborg Universitet tilstræber internationale forskningsmil-

jøer, og derfor opslås faste forskerstillinger internationalt. 

Og indsatsen har effekt. Således kan lidt over halvdelen af 

den samlede nettotilgang i 2009 blandt det videnskabelige 

personale henføres til rekruttering fra udlandet. Tilgangen af 

videnskabeligt personale fra udlandet var en smule lavere i 

2009 end i de foregående år, men afgangen var tilsvarende 

lavere, hvorfor bestanden har været jævnt stigende de 

senere år. Antallet af videnskabeligt personale fra udlandet 

udgør 399 personer i 2009, svarende til 29 % af det samlede 

videnskabelige personale. Dette er en stigning på 1 % i 

forhold til 2008.

Universitetet følger udviklingen i personalebestanden lø-

bende gennem perioderapporteringer, der ud over personale 

også har fokus på økonomi og studerende.
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Økonomiske RESULTATER
Aalborg Universitet realiserede et overskud på 117,7 mio. kr. 

for 2009, hvilket er væsentligt bedre end det budgetterede 

overskud på 26,5 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2009 blev 

der i højere grad end tidligere taget udgangspunkt i forvent-

ningerne hos de decentrale enheder. Dette har medført en 

forsigtig budgettering.

Resultatet betyder, at universitetet har fået et bedre økono-

misk fundament til at gennemføre den strategi og udvikling, 

som er beskrevet i det efterfølgende afsnit, Fremtidige 

fokusområder.

i mio. kr.

Regnskab

2008

Regnskab

2009

Budget 

2009

Indtægter 1.685,0 1.890,7 1.878,1

Omkostninger 1.669,3 1.789,6 1.851,7

Finansielle og 
andre driftsposter -7,3 16,6 0

Resultat 8,4 117,7 26,4

Egenkapital
Som følge af det realiserede overskud er egenkapitalen inklu-

sive statsforskrivninger steget med 117 mio. kr. 

i mio. kr 2009 2008

Fri egenkapital primo 84,2 94,1

Egenkapital SBi Primo, ingen regulering 0 4,9

Hensættelse til etableringsomkostning 0 -11,9

Reguleringer til egenkapitalen -0,3 0,6

Bunden opsparing 11,9 11,9

Overført resultat 117,7 -3,5

Statsforskrivning 81,4 81,4

Egenkapital ultimo 294,9 177,5

Indtægter
Størstedelen af universitetets indtægter omfatter de statslige 

tilskud, der udgør 3/4 af de samlede indtægter. Statstilskud-

det inkluderer blandt andet statens tilskud til forskning og 

forskeruddannelse samt taxameter-indtægter udløst på 

baggrund af de studerendes aktiviteter. Andelen af indtægter 

fra eksterne kilder udgør 18 % i 2009 i lighed med 2008, 

men er øget med knap 41 mio. kr. Dette er hovedsagligt 

midler, der stammer fra deltagelse i forskningsprojekter. 7 % 

af indtægterne kommer fra salg af varer og tjenesteydelser, 

hvilket hovedsagligt er deltagerbetaling i forbindelse med 

efter- og videreuddannelse samt anden kursusvirksomhed. De 

finansielle indtægter udgør 1 %.

i mio. kr 2009 2008

Statstilskud 1.404,6 1.258,7

Salg af varer og tjenesteydelse 145,4 126,3

Tilskudsfinansierede aktiviteter 340,7 300,0

Ordinære driftindtægter i alt 1.890,7 1.685,0

Andre driftposter 0,0 0,1

Finansielle indtægter 16,9 9,2

Indtægter i alt 1.907,6 1.694,3

 

1%18 %

7 %

74 %

Salg af varer og tjenesteydelser

Tilskudsfinansierede aktiviteter Statstilskud

Øvrigt
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Omkostninger
Andelen af de forskellige overordnede omkostninger er uæn-

dret i forhold til 2008. Universitetets største omkostningspost 

er personaleomkostninger, der tegner sig tæt ved 2/3 af de 

samlede omkostninger. De øvrige markante omkostninger be-

står af husleje og andre forbrugsomkostninger. Disse poster 

udgør henholdsvis 13 % og 21 % af de samlede omkostnin-

ger. Andre forbrugsomkostninger omfatter udstyr, forsyning-

sområde, reparationer, vedligehold, kurser, annoncering mv.

Udviklingen i universitetets omkostninger er vist i neden-

stående tabel:

i mio. kr. 2009 2008

Personaleomkostninger 1.120,5 1.047,4

Husleje 233,8 220,9

Andre forbrugsomkostninger 367,7 348,1

Andre driftsomkostninger 28,8 15,3

Af- og nedskrivninger 38,7 37,7

Ordinære driftsomkostninger 1.789,5 1.669,4

Finansielle omkostninger 0,4 16,5

Omkostninger i alt 1.789,9 1.685,9

Andre forbrugsomkstninger

Husleje

Personaleomkostninger Andre driftsomkostninger

Af - og nedskrivninger

2 %
2 %

21 %

13

 

%

63 %
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FREMTIDIGE fokusområder
AAU 2015 - strategi for Aalborg Universitet
I 2010 vil Aalborg Universitet udarbejde en ny strategi gæl-

dende for perioden 2010-2015. Tilbage i 2005 blev der udar-

bejdet en strategisk handlingsplan for universitetets udvikling 

for perioden 2005-2010.  I denne periode er der blandt andet 

indført incitamentsbaserede, økonomiske ressourcemodel-

ler til sikring af den forskningsbaserede undervisning og den 

frie forskning samt en strategisk satsning på universitetets 

stærkeste forskningsmiljøer.

Arbejdet med udviklingen af en ny strategi for Aalborg Universitet 

påbegyndes med en bred beslutnings- og høringsprocedure i 

foråret 2010, og strategien forventes færdig i juni 2010, hvor det 

er hensigten, at bestyrelsen for Aalborg Universitet vil godkende 

den nye strategi.  Herefter følges løbende op med årlige evalu-

eringer, budgetprocedurer, årsrapporter og revisionsprotokoller.

Udviklingen af campus
Strategien for Aalborg Universitets beliggenhed er en samling 

af universitetet på fire campusser, nemlig en hovedcampus i 

Sdr. Tranders, en bycampus i Aalborg, omfattende de kreative 

og kunstneriske uddannelser, samt campusser i Esbjerg og 

Ballerup. 

Folketinget har på finansloven vedtaget, at Aalborg Universitet 

forventes at få en bevilling på 469 mio. kr. til renovering af 

laboratorielokaler.

En del af denne bevilling vil blive benyttet til at finansiere en 

fraflytning af Sohngårdsholmsvej og bygge nye laboratorier 

til de fraflyttende institutter. Det drejer sig om byggeri på i alt 

cirka 8.000 m2 til Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, der 

placeres tæt på Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, 

og i alt cirka 4.000 m2 til Institut for Byggeri og Anlæg, der 

placeres tæt på Institut for Mekanik og Produktion samt 

Institut for Energiteknik.

Det planlægges i øvrigt at bygge et nyt moderne bibliotek, der 

skal indgå i en ny hovedbygning for universitetet. Denne skal 

placeres i den vestlige ende af hovedcampus.

Schools
2009 blev startskuddet for igangsættelsen af en ny organi-

satorisk struktur på uddannelsesområdet.  Inden for alle fa-

kulteter vil der i løbet af et par år blive etableret 8-10 schools 

med henblik på at samle uddannelser og studienævn i større 

grupperinger. Med den nye school-struktur er det hensigten at 

skabe en bedre drift ved blandt andet at samle kurser for flere 

uddannelser og have enheder, der tager sig af de nye opgaver 

med kvalitetskontrol og akkreditering. I foråret 2010 går de 

første schools inden for Ingeniør-, Natur- og Sundhedsviden-

skab i drift. Samfundsvidenskab og Humaniora følger efter i 

henholdsvis efteråret 2010 og foråret 2011. Fakulteter, schools 

og studienævn står således med nye udfordringer, hvor de 

skal finde sig til rette i de nye rammer, og hvor samarbejde på 

tværs af beslægtede uddannelser åbner op for nye mulighe-

der. 

Benchmarking af PBL-modellen
Aalborg Universitets undervisningsform er baseret på den 

pædagogiske læringsmodel Problem Based Learning (PBL). 

Universitetet vil i de kommende år have fokus på læringsmo-

dellen forskningsmæssigt og ved at Learning Lab AAU støtter 

universitetets ledere og medarbejdere i at tilrettelægge, gen-

nemføre, videreudvikle og lede undervisning og uddannelse 

med baggrund i PBL.

I 2008 blev arbejdet med at gennemføre en benchmarking 

efter PBL-modellen igangsat. Hensigten var dels at lave en 

intern benchmarking af studienævnene og dels at have et 

håndfast redskab ved universitetets mange rådgivningsopga-

ver indenfor PBL for universiteter verden over. Til at udarbejde 

kriterierne for benchmarkingen blev der etableret et samarbej-

de med Dr. Scott Barge, Harvard University Graduate School 

of Education. I 2010 forventes Aalborg Universitet at nå i mål 

med initiativet, blandt andet ved en endelig fastsættelse af 

PBL-kriterierne.

Internationalisering
Aalborg Universitet har etableret Asia Centre, der har til 

formål at facilitere og støtte Aalborg Universitets relationer 
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med asiatiske universiteter inden for forsknings- og 

uddannelsessamarbejde. Asia Centre har været med 

til at facilitere forskningssamarbejder på 11 kine-

siske universiteter indenfor 13 forskningsområder. 

Asia Centre har desuden fungeret som koordinator 

for Aalborg Universitets engagement i det danske 

universitetscenter i Kina. Aalborg Universitet deltager i 

2 konsortier; henholdsvis Renewable Energy og Social 

Science and Innovation. I 2010 forventes den endelige 

aftale med den kinesiske partner Graduate University of 

Chinese Academy of Sciences underskrevet. Herefter vil 

udfordringerne i de kommende år være at få udbygget 

samarbejdsrelationerne og igangsat initiativer.

 

 Aalborg Universitet har endvidere været med i 

arbejdsgruppen under Danske Universiteter, som har 

udarbejdet rapporten “Building Stronger Universities 

in Developing Countries”. Rapporten giver anbefalinger 

til, hvordan forskning og uddannelse kan styrkes i 

udviklingslande og er Danske Universiteters indspil til den 

kommende debat om en ny dansk udviklingsstrategi. Der 

foreslås oprettet syv ressourceplatforme. Platformene skal 

være mødesteder for forsknings- og uddannelsesinstitutioner, 

internationale organisationer, videnbaserede virksomheder og 

andre aktører, der kan bidrage til at styrke udviklingslandenes 

universiteter og deres rolle lokalt. I rapporten lægges der 

op til, at platformen vedrørende Sustainable Technologies 

skal have oprettet et sekretariat ved Aalborg Universitet, 

idet universitetet har været tovholder på denne platform. I 

forlængelse af rapporten vil Aalborg Universitet i 2010 indgå i 

en dialog med udviklingsministeren vedrørende Danmarks nye 

udviklingspolitiske strategi. 

I 2010 vil Aalborg Universitet desuden udvikle samarbejdet med 

de øvrige medlemsuniversiteter i SANORD (Southern African-

Nordic Centre), som Aalborg Universitet blev medlem af i forbindel-

se med SANORD’s ”Conference on Higher Education” i Sydafrika 

den 7.-9. december 2009.
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Bæredygtigt og grønt universitet
På Aalborg Universitet er der nedsat et miljøudvalg med 

henblik på at arbejde proaktivt for at reducere universitetets 

miljøbelastninger gennem løbende forbedringer, 

hvormed der bidrages til en mere bæredygtig udvikling. 

Miljøudvalget har for eksempel opstillet minimumskrav, 

der stilles til brug ved anskaffelse af køleskabe, 

elektronisk udstyr med videre.

I 2009 påbegyndte Aalborg Universitet et samarbejde 

med Aalborg Kommune om ”Grøn Køreplan” for 

at understøtte, at universitetets studerende og 

ansatte transporterer sig til og fra campus på en 

bæredygtig måde. I første omgang blev der i 

efteråret 2009 lavet en undersøgelse om, hvordan 

ansatte og studerende transporterer sig. Med 

den grønne køreplan er det meningen, at Aalborg 

Universitet og Aalborg Kommune vil tage 

initiativer til at gøre pendlingen grønnere i de 

kommende år, for eksempel med indførslen 

af universitetscykler. Der er desuden planer 

om at arbejde videre med udvikling og 

implementering af certificeringsstandarder 

inden for miljøledelse på Aalborg Universitet.

Aktiviteterne har et dobbelt sigte, nemlig 

dels at nedbringe miljøbelastningen og 

dels at bevidstgøre de studerende om 

emnet.

Videnspredning og innovation
Aalborg Universitet har som mål at 

være blandt de bedste universiteter 

i Europa til at dele viden og samar-

bejde med det omgivende sam-

fund, herunder at gøre en særlig 

aktiv indsats for lokal og regional 

udvikling, blandt andet set i lyset 

af udfordringerne fra den globale 

konkurrence. Samarbejdet fore-

går på mange måder og omhandler konkrete udviklingsini-

tiativer rettet mod små og mellemstore virksomheder samt 

store internationale koncerner. Samarbejdet involverer også 

andre videninstitutioner, lokale, regionale og landspolitiske 

fora samt udviklings- og forskningsnetværk mellem forskere, 

virksomheder og organisationer med henblik på at fremme 

tilvæksten af iværksættere og øge kommercialiseringen af 

universitetets viden.

I relation hertil har Aalborg Universitet indgået en samar-

bejdsaftale med Vækstforum Nordjylland, der skal sikre, 

at universitetet opbygger en sammenhængende intern og 

ekstern infrastruktur. Hermed supporteres det nordjyske 

vidensamarbejde og sikrer gennemsigtighed og koordinering 

af de forskellige udviklingsprogrammer og indsatser. Der er 

indgået samarbejdsaftale om et videnspredningsprojekt med 

en indsats på over 60 mio. kr. i perioden 2009-2011, hvor for-

målet er at fremme samarbejdet med små og mellemstore 

erhvervsvirksomheder, der ikke er vant til at samarbejde med 

universitetet. I den forbindelse er der, som det første sted 

i landet, indgået udviklingskontrakter med alle 11 nordjyske 

kommuner, og medarbejdere fra universitetet deltager i de 

lokale matchpoints efter aftale med kommunerne og de 

lokale erhvervskontorer.
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MÅLRAPPORTERING
Målrapportering på udviklingskontrakten 2008-2010

Analyse af udvalgte mål
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Aalborg Universitet har for perioden 2008-2010 indgået en 

udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi 

og Udvikling (VTU). Udviklingskontrakten indeholder mål for 

forskning, uddannelse, formidling og myndighedsbetjening. 

Udviklingskontrakten er 3-årig og indeholder 30 slutmål ved 

udgangen af 2010. Målrapporteringen udarbejdes årligt for 

alle mål, således ledelsen kan følge udviklingen og vurdere, 

om der kræves et ændret ledelsesmæssigt fokus eller en 

særlig indsats på området.

I følgende målrapportering er der således indeholdt resul-

taterne for både 2008 og 2009 samt en redegørelse for de 

initiativer, der er foregået i løbet af 2009. 

Målrapporteringen bliver tilføjet en kategori af status – rød, 

gul eller grøn – for både sidste og indeværende år. 

 

Grøn betyder, at målet for det pågældende år er opfyldt, 

og dermed forventes det samlede mål for kontraktperio-

den at blive opfyldt. 

Gul betyder, at målet ikke er nået, men dog vurderes 

det at kunne blive opfyldt, hvis der rettes fokus mod 

området. Dette kræver ledelsens opmærksomhed.

Rød betyder, at målet ikke er opfyldt, eller at udviklingen

er kritisk i forhold til det samlede måltal. Der kræves en

ledelsesmæssig indsats, hvis målet skal opfyldes.

Resultat 2009
27 mål er markeret grønne (2008: 25).

2 mål er markeret gule (2008: 3).

1 mål er markeret rødt (2008: 2).

Afrapporteringen er baseret på definitionerne af målene i 

udviklingskontrakten. Der kan derfor forekomme enkelte 

afvigelser til aktivitetsoversigten bagest i årsrapporten.

MÅLRAPPORTERING PÅ 
udviklingskontrakten 
2008-2010
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MÅL 1: Videnskabelige publikationer
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2006 registrerede Aalborg Universitet 

1.930 videnskabelige publikationer i 

Videnbase Nordjylland (VBN/PURE). SBi 

registrerede i 2006 124 videnskabelige 

publikationer. 

Mål: I perioden fra 2008-2010 vil Aalborg 

Universitet registrere 6.000 videnska-

belige publikationer ligeligt fordelt over 

perioden.

Ledelsen indførte tilbage i 2006 

en intern fordelingsnøgle ift. 

basisforskningsmidlerne. I denne 

fordelingsnøgle indgår bl.a. en vurdering 

af antallet af forskningspublikationer 

registreret i VBN af universitetets 

forskere. 

Der har været øget fokus på 

publiceringsstrategier for forskere, bl.a. 

at forskere i højere grad skal forsøge at 

publicere i mere prestigefyldte tidsskrifter 

og forlag.

I 2009 blev der registreret 2.360 

videnskabelige publikationer i VBN.

I 2008 blev der registreret 2.412 

videnskabelige publikationer.

Målet er fortsat opfyldt. 

MÅL 2: Udenlandske forskere
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

På Aalborg Universitet var 209 af de 

videnskabelige medarbejdere ekskl. 

ph.d.-studerende i 2006 udenlandske 

forskere (svarende til 23 %).

Mål: I 2010 vil Aalborg Universitet 

fastholde at have mindst 209 

udenlandske forskere konstant igennem 

perioden.

Det tilstræbes, at universitetet har 

internationale forskningsmiljøer, og 

derfor opslås faste forskerstillinger 

internationalt.

Den løbende talentrekruttering medfører 

en relativ stor andel af udenlandske 

forskere.

I 2009 udgør andelen af ansatte 

udenlandske forskere  24 %, svarende 

til 245 af i alt 1.016 forskere (ekskl. ph.d.-

studerende).

På fakulteter ser fordelingen af 

udenlandske forskere således ud: 

HUM: 

Andelen af udenlandske forskere udgør 

12 %, svarende til 18 af i alt 149 forskere.

SAMF: 

Andelen af udenlandske forskere udgør 6 %, 

svarende til 10 af i alt 156 forskere.

INS: 

Andelen af udenlandske forskere udgør 

31 %, svarende til 217 af i alt 708 

forskere.

Af de 1.016 videnskabelige medarbejdere 

er 3 af dem i øvrigt ansat under AAU 

FÆLLES.

I 2008 var der ansat 240 udenlandske 

forskere.  Antallet er således steget med 

ca. 2 % på et år. Dermed er der nu 17 % 

flere udenlandske forskere end i 2006.
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MÅL 3: Udenlandske ph.d.-studerende
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Aalborg Universitet havde i 2006 159 

udenlandske ph.d.-studerende (svarende 

til 31 %). 

Mål: Aalborg Universitet vil øge antallet 

af udenlandske ph.d.-studerende til 225 i 

2010, jævnt stigende gennem perioden.

AAU har haft markant fokus på optaget 

af ph.d.-studerende, jf. kontrakt 

indgået med VTU. Dette har medført 

et væsentligt meroptag (mål 6), hvilket 

har en afsmittende effekt på andre 

indsatsområder med fokus på ph.d. 

Princippet om færre lønnede og flere 

samfinansierede ph.d.-stipendier bliver 

efterlevet, og forskernes internationale 

relationer har medført indskrivninger af 

udenlandske ph.d.-studerende.

Antal indskrevne udenlandske ph.d.-

studerende udgør i 2009 303 ph.d.-

studerende. Det svarer til en vækst på 

91 % i antallet af indskrevne udenlandske 

ph.d.-studerende siden 2006. 

På fakulteterne fordeler bestanden sig 

således:

HUM: 

20 udenlandske ph.d.-studerende.

SAMF:

18 udenlandske ph.d.-studerende.

INS: 

265 udenlandske ph.d.-studerende.

I 2008 var der 220 udenlandske ph.d.-

studerende.

MÅL 4: EU-tilskudsfinansierede aktiviteter 
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2006 havde Aalborg Universitet 

tilskudsfinansierede aktiviteter for EU-

midler for 32 mio. kr. og SBi for 1,8 mio. 

kr.

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg 

Universitet fastholde et konstant niveau 

i EU-tilskudsfinansierede aktiviteter for 

110 mio. kr., som tilstræbes jævnt fordelt 

over årene.

Det er et prioriteret indsatsområde at øge 

andelen af ekstern finansiering, og der 

er derfor fokus på ansøgningsmuligheder 

og projektadministration. Der lægges 

samtidig en andel af overhead-

indtægterne ud til institutterne som 

incitament for at hjemtage midler. 

Endvidere kan universitetet få råd og 

vejledning af Norddanmark EU-kontor.

I 2009 har AAU haft tilskudsfinansierede 

aktiviteter for EU-midler på 49,3 mio. kr. 

(heraf udgør SBi 2,4 mio. kr.).

I 2008 blev der udført 

tilskudsfinansierede aktiviteter for EU-

midler for 36,3 mio. kr.

MÅL 5: Tilskudsfinansierede aktiviteter for private midler
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2006 havde Aalborg Universitet 

tilskudsfinansierede aktiviteter for øvrige 

danske og udenlandske private midler for 

65,4 mio. kr. og SBi for 11,6 mio. kr.

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg 

Universitet udføre tilskudsfinansierede 

aktiviteter for øvrige danske og 

udenlandske private midler for 240 mio. 

kr., som tilstræbes jævnt fordelt over 

årene.         

Jf. initiativer under mål 4. I 2009 har AAU udført tilskuds-

finansierede aktiviteter for øvrige danske 

og udenlandske private midler for 92,8 

mio. kr. (heraf udgør SBi 21,4 mio. kr.).

I 2008 blev der udført 

tilskudsfinansierede aktiviteter for 78,2 

mio. kr.
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MÅL 6: Ph.d.-optag
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Aalborg Universitets ph.d.-optag for 

samtlige fakulteter udgjorde i 2006 120 

ph.d.-studerende.

Mål: Aalborg Universitet har indgået 

en kontrakt med VTU om et meroptag 

på ph.d.-uddannelserne i årene 2007-

2010. Aftalen har fastlagt et optag pr. 

år på 229 ph.d.-studerende i 2008, 249 

ph.d.-studerende i 2009 og 268 ph.d.-

studerende i 2010.

AAU satser på samfinansierede 

stipendier, hvilket indebærer, at optaget 

af fuldt lønnede ph.d.-studerende vil 

falde. På længere sigt vil indsatsen 

være med til at forøge den samlede 

produktion af ph.d.-studerende uden, 

at omkostningerne øges proportionalt. 

Ph.d.-optaget følges tæt, f.eks. via 

halvårs-opfølgning.

På INS, som optager størstedelen af 

ph.d.’erne, er alle institutter målstyrede 

på ph.d.-området. Den største vækst 

i ph.d.-optaget er sket inden for 

områderne datalogi, telekommunikation, 

energi og bioteknik. 

Der blev indskrevet 264 ph.d.-studerende 

i 2009, hvilket er en stigning i optaget på 

41 %. Dermed er målet for 2009 opfyldt. 

Tilgangen pr. fakultet for 2009:

�� HUM har indskrevet 30 ph.d.-stud-

erende.

�� SAMF har indskrevet 19 ph.d.-

studerende.

�� INS har indskrevet 215 ph.d.-stud-

erende.

I 2008 indskrev universitetet 195 ph.d.-

studerende i 2008. 

Dette punkt er udvalgt til nærmere 

analyse.

MÅL 7: Ph.d.-afhandlinger
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2006 godkendte Aalborg Universitet 98 

ph.d.-afhandlinger. 

Mål: I perioden 2008-2010 vil 

universitetet godkende mindst 400 ph.d.-

afhandlinger, jævnt stigende i perioden.  

 

Der er organisatorisk etableret ph.d.-

skoler, der løbende følger op på 

procedurer til sikring af kvalitet og 

effektivitet i hele ph.d.-forløbet.Endvidere 

er der iværksat flere tiltag, der skal 

hjælpe de studerende færdige med deres 

afhandling, herunder også bedømmelse 

af den studerende inden en egentlig 

indskrivning.

Der er udarbejdet ph.d.-studieplaner og 

ph.d.-vejledning som redskaber til at 

styre det tre-årige ph.d.-forløb.

 

I 2009 blev der godkendt 117 ph.d.-

afhandlinger. Dette fordeler sig på 

fakulteterne med:

HUM: 8 ph.d.-grader. 

SAMF: 8 ph.d.-grader.

INS: 101 ph.d.-grader. 

I 2008 godkendte fakulteterne 127 ph.d.-

afhandlinger.

Selvom der er sket en stigning i antallet 

af ph.d.-afhandlinger siden 2006, skal der 

godkendes 156 ph.d.-afhandlinger i 2010, 

hvis målet skal nås. Målet forventes at 

blive vanskeligt at nå.

MÅL 8: Oprettelse af ph.d.-skoler
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Der oprettes i kontraktperioden 

tre ph.d.-skoler, der omfatter 

de tre hovedområders 

forskeruddannelsesaktiviteter. De 

tre hovedområder er Humaniora, 

Samfundsvidenskab og Ingeniør-, Natur- 

og Sundhedsvidenskab.

Etableringerne af ph.d.-skolerne blev 

gennemført i 2008. Der er ansat en ph.d.-

skoleleder for hver ph.d.-skole, og der er 

afholdt valg til ph.d.-udvalgene.

Oprettelsen af ph.d.-skoler er indført i 

universitetets vedtægter.

Der blev i 2008 oprettet 3 ph.d.-skoler for 

hhv. Humaniora, Samfundsvidenskab og 

Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskab.

Målet blev opfyldt i 2008.
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MÅL 9: Kvindelige professorer
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Primo 2007 var der på Aalborg Universitet 

ansat 9 kvindelige professorer. 

Mål: Aalborg Universitet vil i perioden øge 

antallet af kvindelige professorer til 14 i 

2010, gradvist stigende over perioden.

Der er etableret et ligestillingsudvalg 

på AAU, der i 2009 har gennemført 

to undersøgelser om ligestillingen i 

organisationen og afholdt en konference 

herom.

Der er udarbejdet en strategisk 

handlingsplan for ligestilling, hvor 

det bl.a. er besluttet at monitorere 

overgangsfrekvenser fra kandidat-, ph.d.-, 

adjunkt- og lektorniveau.

AAU er repræsenteret i Aalborg 

Kommunes ligestillingsudvalg.

AAU har pr. 31. december 2009 ansat 27 

kvindelige professorer. Ultimo 2008 var 

der ansat 20 kvindelige professorer.

AAU har tredoblet antallet af kvindelige 

professorer siden 2007, idet der i 2007 

var ansat 9 kvindelige professorer og i 

slutningen af 2009 27. 

Målet blev opfyldt i 2008.

MÅL 10: Potentielle mønsterbrydere
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2005 kom 20 % af de nye studerende 

fra hjem, hvor mindst en af forældrene 

havde en lang videregående uddannelse. 

80 % af de studerende optaget i 2005 på 

Aalborg Universitet er således potentielle 

mønsterbrydere.

Mål: Aalborg Universitet vil arbejde for at 

fastholde rekruttering af en stor andel af 

mønsterbrydere. Der vil blive gennemført 

en ny basisundersøgelse i 2009.

Studieformen ved AAU har vist, at den 

tiltaler unge mennesker, også fra ikke-

akademiske hjem. Studerende arbejder 

med projekter og cases i tæt kontakt til 

virksomheder og offentlige institutioner, 

hvilket gør, at studerende kan koble det 

videnskabelige sammen med praksis.

AAU har fri adgang for kvalificerede 

ansøgere på næsten alle uddannelserne 

for kvalificerede ansøgere samt udbud 

af nye uddannelser hvert år, der matcher 

de unges efterspørgsel, f.eks. unge it-

interesserede.

AAU øger universitetets synlighed via 

markedsføring, Åbent Hus, Brobygning, 

Universitarium, messer m.v. Af nye tiltag 

kan nævnes Uddannelsestjekkeren, som 

giver potentielle studerende overblik over 

deres valgmuligheder.

AAU har gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse blandt de 

studerende på 1. semester i 2009. 

Undersøgelsen viser, at ca. 80 pct. af 

respondenterne ikke har en forældre, der 

har en lang videregående uddannelse 

(LVU). Der er ikke de store udsving på de 

tre fakulteter.
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MÅL 11: Dimittender
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2006 dimitterede Aalborg Universitet 

i alt 2.339 dimittender, heraf 1.366 

kandidater. 

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg 

Universitet dimittere i alt 8.000 

bachelorer og kandidater, heraf mindst 

4.200 kandidater, jævnt stigende gennem 

årene.

AAU oplevede det største optag i 

universitetets historie i 2009 med 2.748 

ansøgere, hvoraf 2.427 sagde ja til 

studiepladsen.

AAU vil i perioden have øget fokus på 

følgende områder:

�� Løbende strategier og tiltag til øget 

rekruttering.

�� Gennemførsel og frafald, bl.a. via 

studievejledning.

�� Kvalitetssikring og -udvikling af ud-

dannelserne.

�� Et godt studiemiljø.

HUM har indført regler for at få 

studerende til at afslutte deres 

uddannelse. Af dette ses en stor effekt 

i kandidatproduktionen for 2008. På 

musikuddannelsen var der desuden en 

stor årgang, der dimitterede i 2008.

I 2008/09 dimitterede AAU i alt 2.912 

dimittender, heraf 1.424 kandidater. 

I 2007/08 dimitterede AAU i alt 2.834 

dimittender, heraf 1.489 kandidater. 

Dimittender fordelt på hovedområder:

Bachelor Kandidat

07/08 08/09 07/08 08/09

HUM 340 378 444 325

SAMF 458 463 435 455

INS 557 647 616 644
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MÅL 12: Gennemførelsesprocenter
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Mål: Aalborg Universitet vil arbejde for, 

at gennemførelsesprocenterne gradvist 

hæves til følgende niveauer i 2010:

Bachelor Kandidat

Norm. tid 60% 40%

Norm. tid + 1år 65% 60%

Hvert fakultet har lagt en handlingsplan 

for, hvorledes måltallene for 

gennemførselsprocenterne skal nås. 

Fakulteterne vil i perioden have 

fokus på følgende områder, 

der kan have indflydelse på 

gennemførselsprocenterne:

Gennemførsel og frafald.

Bedre monitorering af studerende.

Tættere kontakt til studerende, 

herunder studievejledning og 

personlige samtaler med potentielle 

frafaldstruede studerende.

Revidering af forholdet mellem 

ECTS-point og læringsmål.

Mulighed for nye 

bedømmelsesformer.

Ny schoolstruktur med fokus på 

kvalitetsudvikling.

På alle fakulteter skal der i løbet af 

2010-2011 etableres 8-10 schools mhp. 

at samle uddannelser og studienævn i 

større grupperinger.  I foråret 2010 går 

de første schools inden for Ingeniør-, 

Natur- og Sundhedsvidenskab i drift. 

Samfundsvidenskab og Humaniora følger 

efter i hhv. efteråret 2010 og foråret 2011. 

 

Der er gennem flere år arbejdet på en 

holdningsændring blandt studerende 

og undervisere, således at der arbejdes 

mod gennemførelse på normeret tid. Der 

udbydes kurser til specialevejledere og 

grupper vejledes i clusters, således at 

den enkelte får mere vejledningstid. 

Det Humanistiske Fakultet har i 2009 

bl.a. haft en strategisk satsning med 

pædagogiske kurser til undervisere. Der 

var i 2009 afsat midler til, at ca. 20 % 

af medarbejderne kunne deltage på 

pædagogisk efteruddannelse.

Overordnet set viser de seneste 

gennemførselsprocenter, at der er et 

mindre fald i gennemførselsprocenten 

for bacheloruddannelserne men en pæn 

stigning for kandidatuddannelserne. 

Universitetet forventer at opfylde målet. 

Gennemførselsprocenterne for 2008 og 

2009 for universitetet samlet: 

AAU: Bachelor Kandidat

2008 2009 2008 2009

Norm.

tid

58% 55% 30% 41%

Norm.

tid +1 år

67% 64% 63% 67%

Udspecificeret på fakulteter ser det 

således ud:

HUM: Bachelor Kandidat

2008 2009 2008 2009

Norm.

tid

53% 55% 21% 53%

Norm.

tid +1 år

66% 64% 61% 73%

SAMF: Bachelor Kandidat

2008 2009 2008 2009

Norm.

tid

58% 58% 30% 31%

Norm.

tid +1 år

65% 64% 63% 64%

INS: Bachelor Kandidat

2008 2009 2008 2009

Norm.

tid

61% 52% 51% 47%

Norm.

tid +1 år

69% 63% 69% 65%
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MÅL 13: Entrepreneurship og innovation
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2007 udbyder Aalborg Universitet 13 

kurser og uddannelser i entrepreneurship, 

hvilket svarer til 272 ECTS.

 

Mål: Aalborg Universitet vil i perioden 

tilbyde alle kandidatstuderende 

undervisning eller vejledning i 

entrepreneurship og innovation.

WOFIE (Workshop for Innovation 

and Entrepreneurship) er et tilbud 

om undervisning og vejledning 

i entrepreneurship til alle 

kandidatstuderende i form af et 4-dages 

tværfagligt kursusforløb. WOFIE blev 

afholdt første gang i 2008. I 2010 vil 

WOFIE blive afholdt som Summer 

School.

Flere af universitetets undervisere har 

deltaget i Uddannelse af Undervisere 

(UAU) inden for iværksætteri og 

innovative undervisningsprocesser. 

Kurset sikrer kompetente undervisere 

indenfor iværksætteri og innovation.

Der er i 2009 desuden blevet udviklet 

et 11. semester i Forretningsudvikling 

og Entrepreneurship, som skal 

udbydes til færdiguddannede som et 

kompetenceudvidende forløb.

AAU udbyder fortsat kurser, camps og 

konferencer til kandidatstuderende, 

hvor innovation og entrepreneurship 

er indeholdt. En gennemgang af 

studieordningerne på universitetet har 

vist en markant fremgang i antallet af 

fag relateret til entrepreneurship. Nogle 

uddannelser har særskilte kurser i 

innovation og forretningsforståelse.

I 2009 deltog 288 kandidatstuderende i 

universitetets årlige workshop WOFIE.

MÅL 14: Iværksætterforløb
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

3 % af kandidaterne fra Aalborg 

Universitet har etableret egen 

virksomhed. Aalborg Universitet vil i 

perioden motivere flere studerende til at 

etablere egen virksomhed. 

I 2006 gennemførte 26 studerende 

eller nyuddannede kandidater et 

iværksætterforløb på universitetets 

inkubatorordninger mhp. at etablere egen 

virksomhed. 

Mål: I perioden 2008-2010 vil mindst 100 

studerende og nyuddannede gennemføre 

et inkubatorforløb.

I 2009 fik universitetet godkendt 

bevillingen til at drive inkubatorordninger, 

hvilket har resulteret i en markant indsats 

på området med 52 uddannede i 2009. 

Samtidig er der opstartet et mindre 

forpligtende inkubatorforløb, hvor 40 

personer har deltaget i 2009. Disse er 

ikke medtaget i udviklingskontrakten.

På universitetscampus Esbjerg kører 

inkubatoraktiviteter under organisationen 

International Danish Entrepreneurship 

Academy (IDEA). 

På Universitetscampus Ballerup arbejdes 

der på at starte inkubatorordninger op i 

2010.

I 2009 er der uddannet 47 personer i 

inkubatorordningerne, mens 5 personer 

har gennemført ophold i IDEA House, 

dvs. i alt 52 personer.

I 2008 blev der uddannet 15 personer i 

inkubatorordningerne.

I alt har 67 personer gennemført 

inkubatorforløbet, og målet forventes 

således opfyldt i 2010.

Målet er udvalgt til nærmere analyse.
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MÅL 15: Internationale studerende
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2006 sendte Aalborg Universitet 

450 studerende på et udlandsophold, 

hvilket svarer til en tredjedel af årets 

kandidatproduktion. Aalborg Universitet 

modtog i 2006 460 gæstestuderende fra 

udenlandske samarbejdsuniversiteter og 

190 udenlandske kandidatstuderende.

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg 

Universitet hvert år sende 500 

studerende på udlandsophold af 3-9 

måneders varighed som en integreret 

og meriterende del af deres uddannelse. 

Desuden vil Aalborg Universitet 

hvert år i perioden modtage 500 

udenlandske studerende til meriterende 

studieophold på Aalborg Universitets 

bachelor- og kandidatuddannelser fra 

samarbejdsuniversiteter af høj kvalitet.

AAU har i studieplanerne indarbejdet 

plads til, at de studerende kan vælge at 

rejse, f.eks. på 9. semester. 

Internationalt Kontor vil øge 

opmærksomheden omkring 

udenlandsstipendier over for studerende 

mhp. at øge studerendes lyst til at tage 

på studieophold i udlandet.

Der har været afholdt informations- og 

vejledningsmøder for studerende, 

der er interesserede i at komme på 

studie- eller praktikophold. Der bliver 

løbende informeret om ledige studie- og 

praktikophold, legater hertil o.l.

Internationalt Kontor har i 2009 fornyet 

og forbedret kontorets hjemmeside, 

således at studerende lettere kan søge 

information ang. udenlandsophold.

I 2009 sendte universitetet 393 

studerende på udlandsophold som en 

integreret og meriterende del af deres 

uddannelse, hvilket udgør en stigning på 

16 % i fht. 2008. 

AAU modtog samme år 774 udenlandske 

studerende, hvilket er en stigning på 

26% i fht. 2008.

Udgående studerende:

2008 2009

Udenlandsk

universitet 180 235

Praktik i 

udlandet 152 158

Indkommende studerende:

2008 2009

Udvekslings-

studerende 408 509

Full degree-

studerende 162 265

I 2008 sendte universitetet 332 

studerende på udlandsophold og modtog 

570 udenlandske studerende.

MÅL 16: Engelsksprogede uddannelser
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2007 udbød Aalborg Universitet ca. 60 

uddannelser på engelsk.

Mål: Aalborg Universitet vil i perioden 

fastholde antallet af hele uddannelser på 

engelsk.

Ved at udbyde universitetets uddannelser 

på engelsk kan dygtige internationale 

studerende tiltrækkes fra udlandet. Dette 

giver et internationalt studiemiljø og et 

potentielt rekrutteringsgrundlag til ph.d.-

området. 

AAU opretter løbende nye 

engelsksprogede uddannelser og 

forventer et stigende antal studerende 

fremover. Stigningen forventes særligt 

på nyoprettede, engelsksprogede BA-

programmer.

AAU har både i 2008 og 2009 udbudt ca. 

60 uddannelser på engelsk, jævnfør

www.studyguide.aau.dk
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MÅL 17: Uddannelseskvalitet
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2007 implementerede Aalborg 

Universitet et evalueringsredskab på alle 

studier og semestre. 

Mål: Aalborg Universitet vil efter hvert 

semester bruge evalueringsredskabet 

til at monitorere uddannelseskvaliteten 

på alle ordinære uddannelser på 

universitetet.

AAU har en kvalitetsorganisation, der 

sikrer kvaliteten af uddannelser og 

undervisning. 

Der er etableret en hjemmeside, 

www.kvalitetssikring.aau.dk, hvor bl.a. 

studenterevalueringerne er tilgængelige. 

AAU monitorerer uddannelseskvaliteten 

hvert år, og alle evalueringer ligger 

tilgængelige på nettet.

Der blev i 2009 udarbejdet en 

elektronisk kvalitetssikringshåndbog, 

der tilvejebringer et samlet overblik 

over procedurer og et grundlag for 

monitorering af kvaliteten.

MÅL 18: Elitekandidater
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Aalborg Universitet havde i 2007 28 

elitestuderende. 

Mål: Aalborg Universitet vil dimittere 

60 elitekandidater, jævnt fordelt over 

perioden.

AAU indsendte i 2009 seks ansøgninger 

til VTU om godkendelse af elitemoduler. 

AAU fik godkendt fire elitemoduler: 

Trådløs Kommunikation, Indlejret 

Software, Molekylær Bioteknologi 

og Turisme. Der udbydes fortsat 

elitekandidatuddannelser på 11 retninger.

I perioden 2007-2009 er der optaget i alt 

88 studerende. 

I 2009 dimitterede 17 elitekandidater, 

hvilket var det samme antal som i 2008.

Færre studerende dimitterer, end der er 

optaget, hvilket skyldes, at de studerende 

undervejs vælger at skifte til elitemoduler 

eller elitesemestre. I udviklingskontrakten 

registreres kun studerende med en hel 

elitekandidatuddannelse.

MÅL 19: Problembaseret læring
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Mål: Aalborg Universitet vil i perioden 

sikre, at hovedparten af undervisningen 

udbydes som problembaseret læring.

I kontraktperioden er AAU påbegyndt 

et samarbejde med Dr. Scott Barge fra 

Harvard University Graduate School of 

Education med det formål at certificere 

AAUs læringsmodel PBL. Der er 

udarbejdet specifikke kriterier for Aalborg-

modellen, som vil blive drøftet ved en 

konference i Aalborg i maj 2010.

AAU sikrer, at universitetets 

læringsmodel er baseret på 

problembaseret læring, bl.a. ved en 

certificering af universitetets PBL-

model mhp. at gennemføre en intern 

kvalitetssikring af studienævnene.

AAU udvikler løbende læringsmodellen, 

bl.a. forskes der i fagdidaktik og 

undervisningsmetoder. 
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MÅL 20: Central og decentral studievejledning
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2007 er der afsat 9,4 årsværk til central 

og decentral vejledning pr. år. 

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg 

Universitet afsætte 20 årsværk til 

vejledning pr. år udover den faglige 

vejledning.

AAU har fået tilført globaliseringsmidler 

af VTU i 2007, 2008 og 2009, hvoraf nogle 

af midlerne skal anvendes til styrket 

studievejledning.  I 2007 fik AAU tilført 

8,3 mio. kr., i 2008 7,5 mio. kr. og i 2009 

9,6 mio. kr. 

Midlerne er fordelt efter antallet af 

studerende og er bl.a. anvendt til at øge 

vejledernes timetal, så disse også dækker 

generel studievejledning. AAU benytter 

bl.a. den styrkede vejledningsindsats 

til at invitere studerende, der mangler 

at bestå eksamener, til rådgivende 

møder, ligesom der tilbydes kursus i 

eksamensforberedelse. 

I den centrale studie- og 

erhvervsvejledning har der i 2009 

bl.a. været initiativer med netværk 

og opkvalificering af de decentrale 

studievejledere, jobsøgnings- og 

kompetenceafklaringskurser, 

mentorordninger, Karrieremesse, 

jobbank m.fl. I 2009 blev der udviklet en 

webbaseret ”Uddannelsestjekker”.

Der blev anvendt 21,8 årsværk til 

studievejledning af de studerende, hvilket 

svarer til en stigning på 15 % i fht. 2008.

MÅL 21: Fysiske studiepladser
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Mål: Aalborg Universitet vil fortsat 

sikre, at alle studerende har en fysisk 

studieplads til rådighed på universitetet, 

når de har behov for det.

I 2009 blev der etableret forskellige 

hygge-/arbejdskroge rundt om på 

campus, herunder også et internationalt 

hjørne efter ønske fra de internationale 

studerende.

Der blev etableret et bookingsystem for 

grupperum til de studerende på nettet.

Ved kommende nybyggerier og 

renoveringer indgår altid overvejelser 

om studiepladser og læringsrum til 

studerende.  

Studerende kan få stillet en fysisk 

studieplads til rådighed, hvis de har 

behov for det.

I 2009 blev der etableret flere grupperum 

til primært humanistiske studerende, 

bl.a. med inddragelse af seminarrum, 

udnyttelse af ledige lokaler samt lokaler 

på biblioteksskolen. 

Der blev også lavet nye, moderne 

projektarbejdspladser på 

universitetsbiblioteket.
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MÅL 22: Samarbejdsaftaler med Professionshøjskolen University College Nordjylland
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg 

Universitet arbejde for et tættere 

samarbejde med Professionshøjskolen 

University College Nordjylland 

ved bl.a. at tilbyde kurser, efter- 

og videreuddannelsesforløb, 

kandidatoverbygninger samt ph.d.-

uddannelser til undervisere ved 

professionsuddannelserne. Aalborg 

Universitet vil sikre, at der etableres 

formelle samarbejdsaftaler, som afstikker 

rammerne for samarbejdet, ligesom en 

monitoreringsstrategi vil blive beskrevet.  

Samarbejdsaftalen betyder, at AAU og 

Professionshøjskolen University College 

Nordjylland (UCN) vil skabe bedre 

sammenhæng mellem de to institutioners 

studiestruktur, og der vil blive samarbejdet 

om forskellige udviklingsprojekter.

I 2009 har arbejdsgrupper med 

repræsentanter fra de to institutioner 

arbejdet på at udvikle en ny 

læreruddannelse. De studerende optages 

på hhv. folkeskolelæreruddannelsen 

(UCN) eller gymnasielæreruddannelsen 

(AAU) med et fælles forløb de første 3 år 

af uddannelsen. Herefter vælges linjen til 

folkeskolelærer eller gymnasielærer. 

I 2008 blev der indgået en 5-årig 

samarbejdsaftale med UCN.

Som et af eksemplerne på det tættere 

samarbejde arbejdes der pt. på en 

akkreditering af en ny læreruddannelse. 

De første studerende forventes optaget 

til studiestart september 2011.

MÅL 23: Efter- og videreuddannelse
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2006 var der registreret 2.599 

kursister på universitetets efter- og 

videreuddannelser. 

Mål: Aalborg Universitet vil i perioden 

tilbyde efter- og videreuddannelse, 

hvor der udtrykkes en bæredygtig 

efterspørgsel på arbejdsmarkedet.

Det bemærkes, at Rektorkollegiets 

nøgletal, som er benyttet i 

udviklingskontrakten, ikke stemmer. I 

stedet er tallet for 2006 1.644 kursister 

samt 289 deltagere på Livslang Læring, i 

alt 1.933 kursister.

På de humanistiske og 

samfundsvidenskabelige efter- og 

videreuddannelsestilbud har der været 

en vækst i antal årselever, mens der på 

ingeniørvidenskab har været et fald. I 

2008/2009 er der blevet akkrediteret fem 

nye masteruddannelser, som forventes at 

give en positiv udvikling fremover.

I 2009 blev der etableret et 

ledelsesakademi bestående af ledende 

erhvervsfolk, der skal være med til at 

drøfte nye behov og visioner inden for 

ledelse og brande masteruddannelserne.  

Af nedenstående tabel fremgår, at der var 

1.450 kursister på EVU-området og 631 

kursister på Livslang Læring. Det er totalt 

set en stigning på 5%.

Kursister Årselever

2008 2009 2008 2009

EVU 1418 1450 428 463

Livslang

Læring 551 631 - -
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MÅL 24: Formidling af uddannelses- og forskningsresultater
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I 2006 blev der på Aalborg Universitet 

registreret 2.736 bidrag til artikler, 

presseklip, TV, radio m.m. SBi 

registrerede 1.050 bidrag i 2006.

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg 

Universitet registrere 12.000 bidrag jævnt 

fordelt over perioden. 

AAUs mediestrategi satser bevidst på, 

at der gøres en indsats for løbende 

offentliggørelse af universitetets 

uddannelses- og forskningsresultater. 

Der blev i 2009 udarbejdet en formel 

aftale om medietillæg til de forskere, der 

optræder mest i pressen.

Universitetsbiblioteket har tegnet 

kontrakt med nye medieleverandører, 

så forskernes optræden i netmedier 

ligeledes indgår i opgørelsen.

I 2009 blev der registreret 6.560 

presseklip og 274 formidlings-

publikationer, i alt 6.834 bidrag i VBN/

PURE. Det er en stigning på ca. 80 % 

siden 2006.

I 2008 blev der registreret i alt 5.367 

bidrag.

Målet for udviklingskontrakten er 

opfyldt.

MÅL 25: Gensidigt økonomisk forpligtende aftaler
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Aalborg Universitet indgik i 2006 348 

gensidigt økonomisk forpligtende 

samarbejdsaftaler med offentlige, 

private og udenlandske partnere. SBi 

indgik i 2006 175 gensidigt økonomisk 

forpligtende samarbejdsaftaler.

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg 

Universitet indgå 1.500 økonomisk 

forpligtende samarbejdsaftaler, jævnt 

fordelt over årene. På baggrund af 

regionens erhvervsstruktur vil Aalborg 

Universitet gennemføre en særlig 

indsats over for små og mellemstore 

virksomheder i Nord- og Midtjylland.   

I opgørelsen for 2006 mangler 

opgørelsen for underkonto 97, hvor 

antallet af aftaler var 81.

Der er etableret incitamentsordninger, 

der vil motivere forskere til at trække 

flere eksterne midler hjem. På INS er der 

fastsat måltal for eksterne projekter for 

hvert institut, hvor der er lagt op til en 

forøgelse. 

AAU indgik i 2009 486 gensidigt 

økonomisk forpligtende samarbejdsaftaler 

med offentlige, private og udenlandske 

partnere:

�� Tilskudsfinansieret forskningsvirk-

somhed (underkonto 95): 310

�� Andre tilskudsfinansierede aktivite-

ter (underkonto 97): 139

�� SBi: 37

I 2008 blev der indgået 508 

gensidigt økonomisk forpligtende 

samarbejdsaftaler.
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MÅL 26: Salg af patenter og licenser
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Aalborg Universitet havde i 2006 45 

patent- og licensansøgninger og solgte 

14 opfindelser. Der blev etableret 2 

virksomheder. 

Mål: I perioden 2008-2010 vil antallet af 

salg af patenter og licenser være 50. 

Der har været fokus på udvikling 

af forretningsprocessen for 

kommercialisering samt udvikling af et 

relationsbaseret, kommercielt netværk.

 

AAU har i 2009 indberettet 42 

opfindelser, og heraf blev 21 opfindelser 

solgt og licenseret. Der blev etableret 1 

virksomhed.

Der blev i 2008 indberettet 42 

opfindelser, hvoraf 18 opfindelser blev 

solgt og licenseret. Der blev etableret 1 

virksomhed.

MÅL 27: Certificering af matchmakere og oprettelse af kontaktcentre
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Aalborg Universitet havde i 2006 

certificeret 13 matchmakere og oprettet 6 

lokale kontaktcentre (matchpoints).    

Mål: Universitetet vil i 2010 have 

certificeret 50 matchmakere og have 

oprettet 10 aktive kontaktcentre 

(matchpoints), jævnt fordelt over 

perioden. 

Initiativet begyndte i 2006, og det har 

bl.a. udviklet sig til et tættere samarbejde 

med de nye regioner og kommuner.

 

I 2009 blev der uddannet 19 eksterne 

matchmakere, og der er dermed i alt 

uddannet 69 eksterne matchmakere 

og i alt oprettet 10 kontaktcentre 

(matchpoints). 

Status i 2008 var 50 matchmakere og 9 

kontaktcentre. 

Målet for udviklingskontrakten er 

opfyldt, men universitetet vil fortsat 

øge antallet af matchmakere og 

matchpoints.
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MÅL 28: Build.aau – førende center inden for det byggede miljø
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Per 2007 fusionerede Statens 

Byggeforskningsinstitut og Aalborg 

Universitet. Hver især repræsenterer 

de stærke, tværfaglige miljøer, der er 

blandt de største i Danmark inden for det 

byggede miljø.

Mål: Aalborg Universitet vil opbygge 

Danmarks førende, nationale center 

inden for det byggede miljø. Centret skal 

være førende på forskning, uddannelse, 

myndighedsrådgivning, videnspredning 

og erhvervssamarbejde inden for 

området.  

Åbningen af Build.aau i 2008 blev 

markeret med en konference 

med deltagelse af Økonomi- og 

Erhvervsministeren samt 200 deltagere 

fra byggesektoren, universiteter, 

andre forskningsinstitutioner, fonde 

og øvrige interessenter. Centret er et 

netværkscenter med repræsentanter fra 

alle seks indsatsområder og med SBi’s 

direktør som centerleder.

I 2009 er der fortsat blevet arbejdet med 

at etablere forskningsprojekter med 

ekstern finansiering fra fonde, herunder 

at opnå samfinansiering af ph.d.-

stipendier. 

I august blev der afholdt et 

forskerseminar i Utzon Center 

i Aalborg. Her blev der drøftet 

ansøgningsmuligheder i en konstruktiv 

dialog med blandt andre repræsentanter 

fra Det Strategiske Forskningsråd. 

AAU åbnede officielt centeret Build.aau i 

juni 2008. Centeret samler 300 forskere 

inden for byggeri og fysisk planlægning 

og er dermed landets største inden for sit 

område.

Centeret har været medvirkende til at 

formidle viden og øge kendskabet til 

AAUs forskning, myndighedsrådgivning 

og undervisning inden for det byggede 

miljø.

MÅL 29: Effektiv og målrettet myndighedsrådgivning
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

Mål: I perioden vil Aalborg Universitet 

levere effektiv og målrettet 

myndighedsrådgivning, således at 

mindst 90% af alle myndighedsprojekter 

gennemføres i overensstemmelse med 

aftalen mht. kvalitet, aktivitet og tid.

Som en del af AAUs aftale med 

Erhvervs- og Byggestyrelsen er 

der i 2009 gennemført en række 

myndighedsprojekter vedr. sundhed, 

byggeteknik, miljø- og energieffektivitet, 

digitalt byggeri samt tilgængelighed i 

bygninger. 

Det er aftalt, at AAU også i 2010 og 

2011 skal yde myndighedsrådgivning til 

Erhvervs- og Byggestyrelsen.

 

AAU har i 2009 gennemført 18 

myndighedsprojekter for Erhvervs- og 

Byggestyrelsen:

1 projekt inden for sundhed 

(150.000 kr.).

3 projekter inden for byggeteknik 

(315.000 kr.).

3 projekter inden for miljø og 

energieffektivitet (345.000 kr.).

3 projekter inden for digitalt byggeri 

(640.000 kr.).

7 projekter inden for tilgængelighed 

i bygninger (895.000 kr.).

1 projekt vedr. løbende rådgivning 

til Erhvervs- og Byggestyrelsen 

(150.000 kr.).

17 ud af 18 myndighedsprojekter er 

gennemført i overensstemmelse med 

aftale m.h.t. kvalitet, aktivitet og tid 

(94%).
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MÅL 30: Fusion med SBi
2009

2008

Mål Initiativer Målopfyldelse

I den årlige rapportering vil Aalborg 

Universitet informere om effekten 

af fusionen med SBi inden for 

forskning, uddannelse, formidling og 

forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Der er i 2009 fortsat arbejdet på at sikre 

kontakt og netværk mellem forskerne. 

Der er gjort brug af kompetencer på 

tværs af universitetet til løsning af 

traditionelle SBi-opgaver. 

Der er taget initiativ til brug af SBi’s 

forskere i undervisning, og de er 

introduceret til undervisningsmuligheder 

inden for undervisning, PBL-modellen 

mv. Undervisningsinitativet ses særligt 

i samarbejdet med Ingeniørhøjskolen i 

København (IHK).

AAU er efter ansøgning nu en af 

hovedkræfterne i Videnscenter for 

energibesparelser i byggeri, der er 

bevilget af VTU. 

SBi´s bibliotek er blevet en del af 

Universitetsbiblioteket (AUB), og der er 

gennemført målrettede tiltag for at øge 

forskernes videnskabeligt meriterende 

publicering. 

SBi forventes at flytte til Aalborg 

Universitetscampus Ballerup i 2011.

Effekten af fusionen med SBi er synlig 

såvel inden for forskning, uddannelse, 

formidling og myndighedsbetjening. 

Forskning: 

I forlængelse af samarbejdet omkring 

Build.aau er der igangsat et nyt projekt, 

”Strategisk Forskningscenter for CO2-

neutralt byggeri”, til ca. 52 mio. kr. over 

fem år. 

Der er samarbejde på tværs af SBi og 

AAU om flere forskningsprojekter. 

SBi har fået 4 nye ph.d.-studerende med 

SBi’s forskere som hovedvejledere.

Uddannelse:

Forskere på SBi har i 2009 anvendt 630 

timer på undervisning i regi af AAU samt 

370 timer på undervisning i regi af IHK og 

dermed 1000 timer samlet set.

Undervisningsaktiviteten på IHK er 

gennemført i regi af en ny uddannelse 

i Proces og Innovation, hvor SBi har 

forestået koordineringen. 

SBi har i 2009 aktivt deltaget i det 

intensiverede samarbejde om opbygning 

og organisering af udviklingen af 

Universitetscampus Ballerup.

Formidling:

SBi har arbejdet på at opnå meritering 

af en omfattende “grå” publicering. 

Der forhandles om at danne et 

selvstændigt forlag med en udenlandsk 

samarbejdspartner, og etablering af en 

formaliseret fagfællebedømmelse er nu i 

proces.

Myndighedsbetjening:

SBi har koordineret en række myndig-

hedsopgaver inden for det byggede miljø 

udført af andre forskere på AAU.



 �� ���������Årsrapport 2009����   ������	�
�������������

ANALYSE AF udvalgte MÅL
MÅL 6 – PH.D.-OPTAG
Aalborg Universitet har indgået en kontrakt med Ministeriet 

for Videnskab, Teknologi og Udvikling om meroptag på ph.d.-

uddannelserne i årene 2007–2010. Aftalen har fastlagt et 

optag pr. år på 229 ph.d.-studerende i 2008, 249 ph.d.-

studerende i 2009 og 268 ph.d.-studerende i 2010.

Resultat
Der blev i 2009 indskrevet 264 ph.d.-studerende fordelt 

med 30 på Det Humanistiske Fakultet, 215 på De Ingeniør-, 

Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter og 19 på Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Antal optagne ph.d.- studerende

Mål Realiseret

2008 229 195

2009 249 264

2010 268

Resultatet svarer til en stigning på 36 % i forhold til 2008. 

Alle fakulteter har haft fremgang i optaget på baggrund af en 

fokuseret indsats.

Fakulteternes initiativer
Generelt arbejder fakulteterne intensivt med at tilvejebringe 

eksterne midler til finansiering af  ph.d.-studerende som 

angivet i aftalen. Dette sker blandt andet ved et øget fokus 

på hjemtagning af eksternt finansierede projekter: de 

relevante forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, 

Højteknologifonden, EU FP7 og innovationskonsortier. 

Derudover er der rettet opmærksomhed mod at etablere 

samarbejdsaftaler med virksomheder, industri og offentlige 

institutioner.

Øvrige fakultetsspecifikke initiativer fremgår herunder.

Det Humanistiske Fakultet (HUM)
Det Humanistiske Fakultet (HUM) har i 2009 indskrevet 30 

ph.d.-studerende. De konkrete initiativer HUM har iværksat 

for at øge ph.d.-optaget er følgende:

�� Fakultetets ledelse har ph.d.-området som særligt 

fokusområde. Fakultetet har i den forbindelse indført 

en fast politik om at medfinansiere stipendier indenfor 

fakultetets satsningsområder med 1/3. Konkret betyder 

denne strategi, at optaget af fuldt lønnede ph.d.-

studerende falder, men modsat øges den samlede 

produktion af ph.d.-studerende, uden at omkostningerne 

øges proportionalt.

�� Forskerskolen og fakultetet som helhed har særligt fokus 

på at hjemtage eksterne projekter. Forskerskolen har 

blandt andet i foråret 2009 ansøgt om 19 mobilitetssti-

pendier efter opslag fra Koordinationsudvalget for forsk-

ning. Fakultetet har yderligere ansøgt om 3 samarbejds-

stipendier i samme opslagsrunde.

�� Strategisk vil fakultetet motivere til højere grad af 

samarbejde på tværs af fagområder for at mobilisere 

et bredere forskningsfelt at søge midler indenfor og 

dermed øge muligheden for hjemtagelse af konkurren-

ceudsatte midler.

�� Forskerskolen har optaget ph.d.-studerende via 

ErhvervsPhD-ordningen i samarbejde med virksomhe-

der. Fra januar 2010 etableres ErhvervsPhD-ordninger i 

samarbejde med offentlige institutioner. 

�� Ph.d.-optaget er øget det seneste år gennem 

samarbejdsaftaler med udenlandske institutioner. Der er 

forskellige modeller herfor. Karakteristisk for disse aftaler 

er, at den ph.d.-studerende er aflønnet i hjemlandet, 

mens fakultetet tilvejebringer vejledning og ph.d.-

uddannelse i øvrigt. 
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De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige 
Fakulteter (INS)
De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter 

(INS) har i 2009 indskrevet 215 ph.d.-studerende. De kon-

krete initiativer, INS har iværksat for at øge ph.d.-optaget, er 

følgende:

�� INS har i 2009 ansøgt om mobilitetsstipendier efter 

opslag fra Koordinationsudvalget for forskning. På grund 

af opslagets udformning var der dog kun mulighed for 

at ansøge om samlet 20 stipendier som følge af den 

organisatoriske opbygning inden for ph.d.-området på 

INS, hvor én ph.d.-skole dækker hele området.

�� I marts 2009 afholdt INS en ErhvervsPhD-dag i 

samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen 

for at udbrede viden om ordningen både blandt forskere 

og nordjyske virksomheder. Nordjyske virksomheder 

har i langt mindre grad end resten af landet benyttet 

sig af ErhvervsPhD-ordningen. Medarbejdere fra 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt nuværende 

ErhvervsPhD’ere indskrevet ved AAU deltog med 

oplæg på dagen. Resultatet er blevet et større fokus på 

ErhvervsPhD-ordningen, og alle institutter arbejder nu 

aktivt på at skaffe flere ErhvervsPhD’ere.

�� Der er udarbejdet en informationspjece med forslag til 

forskellige finansieringsmuligheder for ph.d.-forløb med 

henblik på at udbrede viden til forskningsmiljøerne om 

de eksterne og interne finansieringsmuligheder for ph.d.-

forløb. 

�� I august 2009 blev der igangsat et nyt initiativ: Part-

time Ph.d. programme in Innovation and Technology 

Management. Uddannelsen finder sted i samarbejde 

med Chalmers University, Sverige og TSM Business 

School, Holland. Formålet med initiativet er at give 

erhvervsfolk mulighed for at tage en ph.d.-uddannelse 

på deltid.

�� Antallet af indskrevne ph.d.-studerende er også øget det 

seneste år gennem samarbejdsaftaler med udenlandske, 

offentlige institutioner. Karakteristisk for disse aftaler er, 

at den ph.d.-studerende er aflønnet i hjemlandet, mens 

INS tilvejebringer vejledning og ph.d.-uddannelse i øvrigt 

for den pågældende. Desuden opholder den studerende 

sig på INS og indlejres hos værtsinstituttet, således at 

der sikres gensidigt udbytte af relationen.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF)
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) har i 2009 

indskrevet 19. ph.d.-studerende. De konkrete initiativer, SAMF 

har iværksat for at øge ph.d.-optaget, er følgende:

�� I forbindelse med etableringen af ph.d.-skolen er der 

i 2008/2009 gennemført en reorganisering af ph.d.-

programmerne med henblik på at sikre kvaliteten og 

effektiviteten, f.eks. ved at skabe større volumen i 

det enkelte program og gennem forskellige initiativer 

sikre, at flere gennemfører deres ph.d.-uddannelse på 

normeret tid. Rammebetingelserne for et øget optag er 

således i 2009 kommet på plads.

�� Med henblik på at forøge volumen i 2010 og fremefter 

søgte ph.d.-skolen i foråret 2009 fire mobilitetsstipendier 

hos Koordinationsudvalget for forskning. Midlerne vil 

kunne øge ph.d.-optaget på SAMF i 2009/2010.

�� Der er taget initiativ til at fremme rekruttering, blandt 

andet ved at ph.d.-stillinger opslås med et dobbelt job-

sigte, således at der sigtes på karrieremuligheder både 

inden og uden for universitetet. Yderligere initiativer vil 

blive taget for at øge interessen for ph.d.-stipendier og 

ph.d.-uddannelsen.

�� Endelig bør bemærkes, at den positive fremgang i 

ph.d.-optaget i 2009 skyldes fagmiljøernes indsats for at 

skaffe ekstern medfinansiering. 
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MÅL 14 - IVÆRKSÆTTERFORLØB
Aalborg Universitet vil i perioden 2008-2010 motivere flere 

studerende til at etablere egen virksomhed. I 2006 gen-

nemførte 26 kandidater et iværksætterforløb på universite-

tets inkubatorordninger. Inkubatorordninger er en form for 

studentervæksthuse, hvor studerende eller nyuddannede 

følger kurser i alle områder, der er relevante for iværksættere, 

såsom kurser i salgs- og præsentationsteknikker, økonomi, 

jura, fremtidige tendenser, faglig sparring med iværksættere, 

rådgivning fra vejledere fra Aalborg Universitet og eksterne 

rådgivere fra erhvervslivet med videre.

Målet for udviklingskontrakten er, at mindst 100 studerende 

og nyuddannede vil gennemføre et inkubatorforløb i perioden 

2008-2010.

Resultat og vurdering
I 2008 deltog 15 nyuddannede i universitetets inkubatorord-

ninger. I 2009 og 2010 skulle 85 personer derfor deltage for 

at nå målet, hvorfor målet syntes vanskeligt at nå og fik en 

rød advarselsmarkering i afrapporteringen for 2008. 

Årsagen til tilbagegangen i forløbet i 2008 skyldtes imidlertid 

manglende finansiering, da universitetet afventede to pro-

jektansøgninger til medfinansiering af initiativet på området. 

Gennem dialog mellem Aalborg Universitet, Vækstforum 

Nordjylland og Erhvervs- og Byggestyrelsen faldt projektan-

søgningerne på plads i 2009.

Den 29. september 2009 blev der givet tilsagn om tilskud til 

projekt “Videreudvikling af inkubatormiljøet på AAU” under 

Den Europæiske Socialfond. Den anden ansøgning 

blev søgt af Institut for Datalogi, som er en 

særlig fagspecifik inkubatorordning. 

Vækstforum Nordjylland gav 

tilsagn til projektet i 

april 2009.

Med bevillingerne i hus blev inkubatorordningen iværksat 

med en markant indsats på området. Det betød, at der i 

2009 var 52 personer, der blev uddannet i inkubatorordnin-

gerne.

I alt har 67 personer gennemført et inkubatorforløb, og målet 

forventes således opfyldt ved udgangen af 2010.

På universitetscampus Esbjerg kører inkubatoraktiviteterne 

under organisationen International Danish 

Entrepreneurship Academy (IDEA). 

På universitetscampus Ballerup 

arbejdes der på at starte 

inkubatorordninger op 

i 2010.
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Ledelses PÅTEGNING
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrappor-

ten for Aalborg Universitet. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendt-

gørelse nr. 1373 af 10. december 2007, med tilhørende 

ændringer, om tilskud og regnskab mv. til universiteterne. 

De tilhørende ændringer er følgende: nr. 689 af 25. juni 2008 

samt nr. 45 af 22. januar 2009.

Det tilkendegives hermed:

�� at årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke 

indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladel-

ser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i 

årsrapporten er fyldestgørende, 

�� at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæg-

gelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillin-

ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 

og sædvanlig praksis, og 

�� at der er etableret forretningsgange, der sikrer en øko-

nomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er 

omfattet af årsrapporten.

26. april 2010

Finn Kjærsdam

Rektor

Peter Plenge

Universitetsdirektør
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Godkendt af bestyrelsen
26. april 2010

Lars Bonderup Bjørn

Formand

Birgitte Possing

Jens Kristian Gøtrik

Kari Tove Elvbakken

Freddy Frandsen

Anne Knudsen

Ann-Dorte Christensen

Kenn Steger-Jensen

Lisbeth Rosted

Carsten Rune Jensen

Kasper Munk Rasmussen
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DEN uafhængige 
REVISORS PÅTEGNING
PricewaterhouseCoopers er af bestyrelsen på Aalborg 

Universitet valgt som institutionsrevisor for Aalborg 

Universitet i henhold til Universitetslovens § 28, stk. 5.  

Rigsrevisionen har ansvaret for den samlede revision i 

henhold til Rigsrevisorloven.

TIL LEDELSEN FOR AALBORG UNIVERSITET
Påtegning på årsrapport
Vi har revideret årsregnskabet for regnskabsåret 2009 for 

Aalborg Universitet. Årsregnskabet omfatter: anvendt regn-

skabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgø-

relse og noterne 1-21 (side 64-83). Årsregnskabet aflægges 

efter bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om 

tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Beretning (side 

12-33), målrapportering (side 34-57), hoved- og nøgletal (side 

2) samt aktivitetsberetning (side 90-91) er ikke omfattet af 

revisionen.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrap-

port med et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1373 af 10. de-

cember 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. 

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opret-

holdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbej-

de og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede 

uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen 

skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere 

valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis 

og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige 

efter omstændighederne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er 

omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med med-

delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 

aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet 

på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i 

overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god 

offentlig revisionsskik, jævnfør aftale om interne revisioner 

ved universiteterne indgået mellem Videnskabsministeren 

og Rigsrevisor i henhold til Rigsrevisorloven § 9. Disse 

standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlæg-

ger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad 

af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for 

de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De 

valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 

vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregn-

skabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 

fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, 

der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse 

af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik 

på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 

omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol. 

En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af 

ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 

ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 

en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispo-

sitioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstem-

melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af Aalborg Universitets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Aalborg 

Universitets aktiviteter og pengestrømme for regnskabspe-
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rioden 1. januar–31. december 2009. Det er ligeledes vores 

opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne 

kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositio-

ner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om beretning, målrapportering, 
hoved- og nøgletal samt aktivitetsberetning
Ledelsen har ansvaret for til årsrapporten at udarbejde en 

beretning (side 12-33), målrapportering (side 34-57), hoved- 

og nøgletal (side 2) samt aktivitetsberetning (side 90-91) med 

en retvisende redegørelse i henhold til bekendtgørelse om 

tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.

Vi har i henhold til Bekendtgørelse om tilskud og regnskab 

m.v. gennemlæst beretningen, målrapporteringen, hoved- og 

nøgletal samt aktivitetsberetning. Vi har ikke foretaget yderli-

gere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnska-

bet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysnin-

gerne i beretningen, målrapportering,  hoved- og nøgletallene 

samt aktivitetsberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af Aalborg 

Universitets årsregnskab for 2009 har vi foretaget en 

vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget 

skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Aalborg 

Universitet.

Ledelsens ansvar
Aalborg Universitets ledelse har ansvaret for, at der etableres 

retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige 

økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning. 

Revisors ansvar og den udførte 
forvaltningsrevision
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jævnfør 

bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud 

og regnskab mv. ved universiteterne har vi for udvalgte 

forvaltningsområder undersøgt, om Aalborg Universitet har 

etableret forretningsgange, der i videst muligt omfang sikrer 

en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde 

er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, 

at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en 

økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt 

med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at 

forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er 

varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Aalborg, den 26. april 2010
PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Henrik Kragh

statsautoriseret revisor 

Michael Stenskrog

statsautoriseret revisor
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ANVENDT regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 

bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007, med 

tilhørende ændringer, om tilskud og regnskab mv. ved 

universiteterne udsendt af Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling, der med de undtagelser, der er anført 

i bekendtgørelsen, svarer til reglerne i bekendtgørelse om 

statens regnskaber samt Økonomistyrelsens retningslinjer 

angivet i Finansministeriets Økonomisk Administrative 

Vejledninger (ØAV). 

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

begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil tilflyde universitetet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Kun immaterielle og materielle anlægsaktiver med en 

selvstændig værdi på kr. 50.000 (it-udstyr dog kr. 10.000) eller 

derover aktiveres bortset fra materielle anlægsaktiver, som er 

omfattet af reglerne for bunkning jævnfør Finansministeriets 

Økonomisk Administrative Vejledninger. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det som følge af en 

tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele vil fragå universitetet, og forpligtelsens værdi kan 

måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 

kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til alle sandsynlige 

økonomiske fordele og forpligtelser, der fremkommer inden 

årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, 

der eksisterer på balancedagen. 

Omregning af fremmed valuta 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed 

valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til 

balancedagens valutakurs. 

Resultatopgørelse 
Ordinære driftsindtægter 

Statstilskud 

Statstilskud indregnes i den periode, det vedrører. Statstil-

skud, der vedrører andre regnskabsår, periodiseres. 

Tilskudsfinansierede områder 

Indtægter fra samarbejdsaftaler, hvor der ydes tilskud til 

uddannelses- eller forskningsaktiviteter, indregnes i takt med, 

at omkostningerne forbruges. Der er hensat til imødegåelse 

af tab på eventuelt underskudsgivende projekter. 

Ordinære driftsomkostninger 

Ordinære driftsomkostninger dækker over forbrugs-

omkostninger, personaleomkostninger, andre primære 

driftsomkostninger samt af- og nedskrivninger.

 

Omkostninger indregnes i takt med, at de forbruges. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter 

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter samt 

realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende 

værdipapirer med mere. 

Finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger og 

andre finansielle omkostninger, realiserede og urealiserede 

kurstab vedrørende værdipapirer med mere. 

Skat 

Universitetet er ikke skattepligtigt. 

Balancen 

Immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver måles til eksternt medgåede 

omkostninger til anskaffelse af de pågældende aktiver med 

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
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It- og softwarelicenser 

Universitetet har anskaffet en række it- og 

softwarelicenser, som anvendes i den daglige drift. 

Disse licenser indregnes til kostpris. 

Internt oparbejdede patenter og opfindelser 

Som en integreret del af universitetets virksomhed 

pågår til stadighed en omfattende forskning. 

Som hovedregel er denne forskning ikke kommerciel, 

og forskningen bliver ikke aktiveret og værdiansat. 

Alene opfindelser og patenter, der er klart defineret 

og identificeret, det vil sige, hvor den tekniske 

udnyttelse og et potentielt marked er påvist, og der 

forventes at kunne indgås aftale med en ekstern 

samarbejdspartner, indregnes som aktiver i balancen. 

Opfindelser og patenter måles til de eksterne 

omkostninger, der er medgået til vurdering, registrering 

og kommercialisering af opfindelserne samt til 

registrering af patenterne. 

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 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles som udgangspunkt til 

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte knyttet 

til anskaffelsen samt omkostninger til installation. Aktiver 

med en kostpris under kr. 50.000 (it-udstyr dog kr. 10.000) 

udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Afskrivninger 

foretages lineært over aktivernes forventede brugstid: 

Installationer    20 år 

Indretning af lejede lokaler   10 år 

Forsøgsudstyr og -maskiner   5-8 år 

Driftsmateriel    5-8 år 

Transportmateriel    5-8 år 

Inventar     3 år 

It-udstyr     3 år 

Installationer og indretning af lejede lokaler 

I Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomme er 

installationer i åbningsbalancen værdiansat som 10 % af 

genanskaffelsesprisen fra Statens Ejendomsadministration 

huslejeordning fra 2001. 

Installationer og indretning af lejede lokaler foretaget efter 1. 

januar 2005 indregnes til kostpris. 

For øvrige lejemål er installationer og indretning af lejede 

lokaler i forbindelse med indflytning i et eksternt lejemål 

indregnet samlet som indretning af lejede lokaler. 

Anlægsaktiver finansieret helt eller delvist ved donation 

Aalborg Universitet modtager løbende anlægsaktiver 

som legater eller donationer fra virksomheder, legater 

og privatpersoner. Hele anlægsaktivet optages i 

anlægskartoteket og afskrives på normal vis. Den andel, 

som er finansieret ved donation optages under passiverne 

som en donationsforpligtelse. Denne er benævnt 

”modpost til aktiverede donationer”. Donationsforpligtelsen 

nedskrives i takt med, at anlægsaktivet afskrives. Derved 

vil resultatopgørelsen netto ikke blive påvirket af de 

omkostningsførte afskrivninger for den del af anlægsaktivet, 

der er modtaget ved donation. 
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Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele 

Kapitalandele værdiansættes til kostpris. 

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender 

Tilgodehavender værdiansættes til nettorealisationsværdien, 

der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab opgjort på 

grundlag af en individuel vurdering af debitorerne. 

Tilgodehavende vedrørende varer og tjenesteydelser 

Tilgodehavende fra salg af ydelser med videre omfatter blandt 

andet husleje, åben uddannelse, konferencer, kurser og andre 

rekvirerede arbejder. 

Tilgodehavender vedrørende tilskudsfinansierede områder 

Universitetet gennemfører en lang række forsknings-

aktiviteter, der helt eller deltvist er finansieret ved eksterne 

tilskud. 

Såfremt tilskuddet ikke er modtaget - eller det modtagne 

acontobeløb er mindre end de afholdte omkostninger 

– opføres de medgåede omkostninger til kostpris som 

tilgodehavender vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter, 

hvor kostprisen omfatter både direkte og indirekte 

omkostninger. 

Ved projekter med delvis ekstern finansiering opføres kun 

et tilgodehavende for det enkelte projekt, svarende til den 

eksternt finansierede del, mens universitetets egen andel 

driftsføres løbende. 

Værdipapirer 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver 

omfatter obligationer og aktier, der måles til dagsværdi 

på balancedagen. Eventuelle kursreguleringer er ført på 

resultatopgørelsen. 

Egenkapital

Statsforskrivning

Universitetet har i 2007 modtaget en statsforskrivning fra 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og har i 2008 

som følge af fusionen med SBi overtaget SBi’s statsforskrivn-

ing.  Der er tale om tilgodehavender, der kan udbetales i 

tilfælde af universitetets konkurs. Statsforskrivningerne 

udløber ultimo 2011. I henhold til vilkårene for statsforskrivnin-

gerne indregnes disse som en del af egenkapitalen.  

Hensatte forpligtelser

Hensat til produktansvar

Aalborg Universitet hensætter 1,7 % af det fakturerede 

beløb på indtægtsdækket virksomhed. Denne hensættelse 

har til formål at dække eventuelle erstatninger, som Aalborg 

Universitet måtte blive pålagt at betale som følge af 

produktansvar.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser værdiansættes til amortiseret kostpris, der 

i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Forudbetalte tilskud vedrørende tilskudsfinansierede projekter

Universitetet varetager en lang række forskningsaktiviteter, 

der helt eller deltvist er finansieret ved eksterne tilskud.

Såfremt tilskuddet er modtaget, men udgifterne helt eller 

delvist ikke er afholdt, indregnes forskellen mellem tilskuddet 

og de afholdte udgifter som forudbetalte tilskud.

Modpost til aktiverede donationer

For aktiver, der er anskaffet ved hel eller delvis donation, 

optages en donationsforpligtelse under passiverne svarende 

til den del af anlægsaktivet, der kommer fra donationen. 

Donationsforpligtelsen opføres under henholdsvis langfri-

stede gældsforpligtelser (modpost til aktiverede donationer) 

og kortfristede gældsforpligtelser (modpost til aktiverede 

donationer), jævnfør note 15. Posten opløses og indtægts-

føres i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger i takt 

med afskrivningen for anlægsaktiverne. Derved vil resultat-

opgørelsen netto ikke blive påvirket af de omkostningsførte 

afskrivninger for den del af anlægsaktivet, der er modtaget 

ved donation.
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i 1.000 kr. 2009 2008 Note

Ordinære driftsindtægter

Statstilskud 1.404.624 1.258.701 1

Salg af varer og tjenesteydelser 145.356 126.266 2

Tilskudsfinansierede områder 340.672 300.042 3

Ordinære driftsindtægter i alt 1.890.652 1.685.009 

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger:

- Husleje -233.778 -220.852

- Andre forbrugsomkostninger -367.706 -348.079 4

Personaleomkostninger -1.120.518 -1.047.434 5

Andre driftsomkostninger -28.881 -15.299 6

Af- og nedskrivninger -38.741 -37.655 7

Ordinære driftsomkostninger i alt -1.789.624 -1.669.319

Resultat af ordinær drift 101.028 15.690 

Andre driftsposter

Avance ved salg af anlægsaktier 113 75 

Andre driftsposter i alt 113 75 

Finansielle poster

Finansielle indtægter 16.911 9.187 8

Finansielle omkostninger -390 -16.503 9

Finansielle poster i alt 16.521 -7.316

Årets resultat 117.662 8.449 

RESULTATOPGØRELSE
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Aktiver       

i 1.000 kr 31.12. 2009 31.12. 2008 Note

ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver

Internt oparbejdede patenter og opfindelser  9.720  8.571 

It-  og softwarelicenser  1.895  1.474 

Immaterielle anlægsaktiver i alt  11.615  10.045 10

Materielle anlægsaktiver

Installationer  20.031  22.081 

Indretning af lejede lokaler  23.479  25.151 

Forsøgsudstyr og maskiner  43.939  48.585 

Driftsmateriel  9.874  8.615 

Transportmateriel  4.559  4.440 

Inventar  6.639  10.505 

It-udstyr  17.218  20.110 

Materielle anlægsaktiver  i alt  125.739  139.487 11

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver  4.665  4.617 12

Statsforskrivninger - udløber i 2011  81.364  81.364 

Finansielle anlægsaktiver i alt  86.029  85.981 

Anlægsaktiver i alt  223.383  235.513 

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Tilgodehavende vedr. varer- og tjenesteydelser 45.829  40.795 

Tilgodehavende vedr. tilskudsfinansierede områder, ikke statslige  56.191  66.679 

Tilgodehavende vedr. tilskudsfinansierede områder, statslige  85.064  89.412 

Forudbetalinger af  løn, varer og tjenesteydelser  2.668  4.459 

Andre tilgodehavender  6.391  40.448 

Deposita  17.634  16.686 

Tilgodehavender i alt  213.777  258.479 

Værdipapirer 87.685 80.620

Likvide beholdninger 382.244 229.439 13

Omsætningsaktiver i alt  683.706  568.538 

AKTIVER i alt  907.089  804.051 

BALANCE
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 Passiver             

 i 1.000 kr 31.12. 2009 31.12. 2008  Note 

Egenkapital 

Fri egenkapital primo   84.241  94.090 

Reguleringer til egenkapitalen  -237  -6.398 

Overført resultat  117.662  -3.451 

Fri egenkapital ultimo  201.666  84.241 14

Bunden opsparing  11.900  11.900 

Egenkapital ultimo  213.566  96.141  14 

Statsforskrivninger  81.364  81.364 

Total egenkapital ultimo  294.930  177.505 14

Hensatte forpligtelser 

Hensat til produktansvar  1.832  1.652 

Hensat til reetableringsomkostninger SBi  13.839  13.839 

Hensatte forpligtelser i alt  15.671  15.491 

Langfristede gældsforpligtelser 

Modpost til donerede aktiver  14.811  13.511  15 

Anlægslån  15.910  16.140  16 

Langfristede gældsforpligtelser  30.721  29.651 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  68.780  83.382 

Feriepenge, fastansatte/fratrådte  122.772  128.245 

Feriepenge, timelønnede og fratrådte  11.340  10.909 

Anden gæld  59.750  90.572  17 

Forudbetalte tilskud vedrørende tilskudsfinansierede projekter  155.033  141.518  18 

Modtagne forudbetalinger  140.499  116.365  19 

Kortfristet del af modpost til donerede aktiver  7.363  10.193  15 

Kortfristet del af anlægslån  230  220 

Kortfristede gældsforpligtelser  565.767  581.404 

Gældsforpligtelser i alt 596.488 611.055

 PASSIVER i alt  907.089  804.051 

Eventualforpligtelser  20 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 21



 �� ���������Årsrapport 2009����   ������	�
�������������

DKK i 1.000 kr. 2009 2008

Årets resultat 117.662 8.449

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:

Af- og nedskrivninger anlægsaktiver 49.632 47.074

Årets indtægtsførsel af donationer inkl. primoregulering -11.300 -9.419

Hensættelser til reetableringsomkostninger, produktansvar og andre forpligtelser 180 -160

Urealiseret kursgevinst/kurstab på værdipapirer -7.065 13.403

Ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavende 44.703 -10.534

Ændring i kortfristede gældsforpligtelser -13.043 83.242

Pengestrømme fra driftsaktivitet 180.768 132.055

Køb af anlægsaktiver -37.502 -63.220

Overførte anlægsaktiver fra SBi uden vederlag 0 2.504

Salg af værdipapirer 0 40.000

Tilgang af donationer 9.769 4.573

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -27.733 -16.143

Ændring i langfristede gældsforpligtelser -230 -220

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -230 -220

Ændring i likvide beholdninger 152.805 115.692

Likvide beholdninger primo 229.439 159.607

Likvide beholdninger primo SBi 0 -45.860

Likvide beholdninger ultimo 382.244 229.439

PENGESTRØMSOPGØRELSE
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NOTER
NOTE 1: Statstilskud

 i 1.000 kr. 2009 2008

 Forskning  627.805  540.845 

 Uddannelse   (1)  687.501  654.681 

 Andre formål  82.139  51.146 

 Bunden opsparing 1%  4.000  11.900 

 Kapitalbevilling  3.071  0 

 Gebyr  108  129 

 I alt  1.404.624  1.258.701 

 (1) Heraf tilskud fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling  660.412  612.978 

NOTE 2: Salg af varer og tjenesteydelser (underkonto 10 og 90)

i 1.000 kr. 2009 2008

 Alm. drift, underkonto 10 

 Licenser, royalties m.m.  2.574  614 

 Notesalg (bøger, kompendier, noter)  1.321  2.065 

 Deltagerbetaling   33.519  31.155 

 Kursusvirksomhed  3.396  4.316 

 Gæsteboliger  18.357  16.609 

 Indtægter vedr. vedligehold UBST  22.169  9.330 

 Øvrige indtægter  39.282  42.257 

 I alt  120.618  106.346 

 Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 90 

 Deltagerbetaling 23 79

 Ordinære projekter 19.370 9.572

 Kursusvirksomhed 0 0

 Øvrige indtægter 5.245 10.270

 I alt  24.738  19.920 

 I alt salg af varer og tjenesteydelser  145.356  126.266 
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NOTE 3: Tilskudsfinansierede aktiviteter

i 1.000 kr. 2009 2008

Underkonto 95 og 97

Statslige midler  183.993  176.037 

EU  45.873  36.668 

Øvrig udland  6.652  8.097 

Kommuner og regioner  13.221  12.161 

Private midler  90.933  67.079 

I alt  340.672  300.042 

NOTE 4: Forbrugsomkostninger

i 1.000 kr. 2009 2008

Udstyr (køb og leje)  53.373  65.160 

Forsyningsområde (brændstof, fjernvarme, kloak m.m.)  24.633  20.955 

Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger  54.898  32.245 

Rengøring   13.290  12.933 

Rejser og befordring  50.778  56.877 

Konsulentydelser  28.629  32.909 

Revision og rådgivning  3.113  2.222 

Kursus (studerende og ansatte)  15.915  15.309 

Repræsentation  14.271  11.280 

Edb-service  16.979  13.484 

Telefoni  6.203  6.861 

Annoncering  12.345  11.483 

Trykning og copydan  8.135  10.330 

Kontorartikler, papir og undervisningsmateriale  15.619  28.430 

Øvrige forbrugsomkostninger  49.525  27.601 

I alt  367.706  348.079 
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NOTE 5: Personaleomkostninger

i 1.000 kr. 2009 2008

Løn  1.008.598  941.545 

Lønrefusion  -42.624  -29.957 

Pension  146.257  128.331 

Over- og merarbejde  291  89 

Fratrædelsesordninger  1.029  1.430 

Stipendier o.l.  7.435  5.449 

Hensættelser  -468  547 

I alt  1.120.518  1.047.434 

Antal årsværk 2006 2007 2008 2009 2010 (Forventet)

Antal årsværk (fra 2008 inkl. SBi)  2.152  2.143  2.297  2.394 2.454

Tilgang af medarbejdere  462  540  712  530  620 

Afgang af medarbejdere  448  531  571  444  535 

NOTE 6: Andre driftsomkostninger

i 1.000 kr. 2009 2008

Skatter og afgifter  17.977  14.476 

Godtgørelser og tilskud  2.902  2.420 

Forbrug af selvforsikringsordning  1.196  0 

Hensættelser  -1.232  -614 

Øvrige omkostninger  8.038  -983 

I alt  28.881  15.299 

NOTE 7: Af - og nedskrivninger

i 1.000 kr. 2009 2008

Årets afskrivninger

Immaterielle anlægsaktiver  1.719  1.231 

Materielle anlægsaktiver  45.084  41.551 

Neutralisering af donationsafskrivninger  -10.893  -9.419 

Tab vedr. salg af aktiver  2 0

Årets nedskrivninger

Kapitalandele, afgang  1.090  437 

Immaterielle anlægsaktiver  332  2.450 

Materielle anlægsaktiver  1.407  1.405 

I alt 38.741  37.655 
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NOTE 8: Finansielle indtægter

i 1.000 kr. 2009 2008

Renteindtægter pengeinstitut  2.429  3.912 

Renteindtægter værdipapirer og aftaleindlån  3.312 4.750  

Realiseret og urealiseret avance værdipapirer  10.972  264 

Gebyrindtægter værdipapirer  198  261 

I alt  16.911  9.187 

NOTE 9: Finansielle omkostninger

i 1.000 kr. 2009 2008

Urealiseret tab værdipapirer  165  16.125 

Valutakursreguleringer netto  141  205 

Kassedifferencer og gebyrer  84  173 

I alt  390  16.503 

NOTE 10: Immaterielle anlægsaktiver

i 1.000 kr. Internt oparbejdede patenter 

og opfindelser

It- og 

softwarelicenser I alt

Kostpris primo  10.500  7.807 18.307

Tilgange  2.150  1.471  3.621 

Afgange  -357  -149  -506 

Kostpris ultimo  12.293  9.129  21.422 

Akk. afskrivninger primo  -1.929  -6.333  -8.262 

Årets afskrivninger  -669  -1.050  -1.719 

Afskrivninger vedr. årets afgange  25  149  174 

Af- og nedskrivninger ultimo  -2.573  -7.234  -9.807 

Regnskabsmæssig værdi ultimo  9.720 1.895  11.615 

Egen udvikling af systemer
Aalborg Universitet indgår i et samarbejde med tre andre universiteter, hvor man sammen finansierer køb af programmel 

til økonomisystemet Oracle Finansiel (ØSS). Aalborg Universitet indgår i et samarbejde med seks øvrige universiteter samt 

ingeniørhøjskolerne i Danmark, hvor man sammen finansierer køb af programmel til et studieadministrativt 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.
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NOTE 11: Materielle anlægsaktiver

i 1.000 kr.

Installationer

Indretning af 

 lejede lokaler

Forsøgsudstyr  

og maskiner Driftsmateriel

Kostpris primo 167.050 58.058 204.890 38.444

Tilgange 403 2.046 14.930 4.110

Afgange 0 0 -3.263 -4.658

Kostpris ultimo 167.453 60.104 216.557 37.896

Akk. afskrivninger primo -144.969 -32.907 -156.305 -29.829

Årets afskrivninger -2.453 -3.718 -19.030 -2.247

Afskrivninger vedr. årets afgange 0 0 2.717 4.054

Af- og nedskrivninger ultimo -147.422 -36.625 -172.618 -28.022

Regnskabsmæssig værdi ultimo 20.031 23.479 43.939 9.874

i 1.000 kr. Transport-

materiel Inventar It-udstyr I alt

Kostpris primo  10.967  27.908  92.478  599.795 

Tilgange  1.682  247  9.325  32.743 

Afgange  -1.149 0  -2.880  -11.950 

Kostpris ultimo  11.500  28.155  98.923 620.588

Akk. afskrivninger primo  -6.527  -17.403  -72.368  -460.308 

Årets afskrivninger  -1.312  -4.113  -12.211  -45.084 

Afskrivninger vedr. årets afgange  898 0  2.874  10.543 

Af- og nedskrivninger ultimo -6.941  -21.516  -81.705  -494.849 

Regnskabsmæssig værdi ultimo  4.559  6.639  17.218 125.739

    



 �� ���������Årsrapport 2009����   ������	�
�������������

NOTE 12: Finansielle anlægsaktiver

i 1.000 kr. Kapitalandele i 

 virksomheder

Kostpris primo  4.617 

Tilgange  1.138 

Afgange -1.090

Kostpris ultimo  4.665 

Op- og nedskrivninger primo 0

Årets nedskrivninger 0

Årets opskrivninger 0

Af- og nedskrivninger ultimo 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo  4.665 

Aalborg Universitet har ejerandele i følgende selskaber: Ejerandele

Forskningsinnovation A/S 100,00%

Curing Meter A/S 49,00%

IFXa A/S 49,00%

Nanoko A/S 33,40%

Acarix A/S 27,50%

TKS A/S 15,40%

Serenergy A/S 3,10%

Inropa A/S 0,97%

NOTE 13: Likvide beholdninger

i 1.000 kr. 2009 2008

Hovedkasse  60  76 

Udlægskasser  12  88 

Bank og giro 333.004 147.210

Hensatte feriepenge  9.630  9.975 

Euro-konti  39.538  72.090 

I alt 382.244 239.439
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NOTE 14: Egenkapitalopgørelse

i 1.000 kr. 2009 2008

Fri egenkapital primo  84.241  94.090 

Egenkapital SBi primo, inden reguleringer 0  4.896 

Yderligere hensættelse til reetableringsomkostninger 0  -11.939 

Regulering vedr. varelager og anlægsaktiver 0  645 

Regulering til egenkapital primo  -237 0

Overført resultat  117.662  -3.451 

Fri egenkapital ultimo  201.666  84.241 

Bunden opsparing  11.900  11.900 

Egenkapital ultimo  213.566  96.141 

Statsforskrivninger  81.364  81.364 

Egenkapital inkl. statsforskrivninger ultimo  294.930  177.505 

NOTE 15: Modpost til aktiverede donationer

i 1.000 kr. 2009 2008

Bogført værdi primo  23.704  28.550 

Tilgange  9.769  4.573 

Afgange  -10.893  -9.419 

Regulering primo  -406  0 

Bogført værdi ultimo  22.174  23.704 

Heraf:

Langfristet  14.811  13.511 

Kortfristet  7.363  10.193 

I alt  22.174  23.704 

Langfristet del fordelt på følgende aktivtyper:

Installationer  512  608 

Forsøgsudstyr og maskiner  12.058  11.219 

Driftsmateriel  1.082  929 

It-udstyr og software  1.159  755 

I alt  14.811  13.511 

Kortfristet del fordelt på følgende aktivtyper:

Installationer  32  125 

Forsøgsudstyr og maskiner  5.185  7.877 

Driftsmateriel  631  597 

It-udstyr og software  1.515  1.594 

I alt  7.363  10.193 
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NOTE 16: Anlægslån

i 1.000 kr. 2009 2008

Nano Nord, dækning af installationer i eksternt lejemål  4.540  4.760 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, dækning af huslejedeposita  11.600  11.600 

Heraf kortfristet del  -230  -220 

I alt  15.910  16.140 

NOTE 17::Anden kortfristet gæld

i 1.000 kr. 2009 2008

Skyldig løn (inkl. A-skat o.l.)  17.311  15.646 

Forpligtelser til samarbejdspartnere  39.538  72.090 

Nøgler og gæsteboliger vedr. studerende (deposita)  2.901  2.836 

I alt  59.750  90.572 

NOTE 18: Forudbetalte indtægter, indskud mv.

i 1.000 kr. 2009 2008

Forudbetalinger statslige aktiviteter  68.695  56.041 

Forudbetalinger ej statslige aktiviteter  86.338  85.477 

I alt  155.033  141.518 

NOTE 19: Modtagne forudbetalinger

i 1.000 kr. 2009 2008

Forudbetalt statstilskud  123.434  113.725 

Forudbetalt husleje, gæsteboliger  504  352 

Indbetalinger/indeholdelser til senere udligning 16.561  2.288 

I alt  140.499  116.365 
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  NOTE 20: Eventualforpligtelser

�� Aalborg Universitet er forpligtet frem til 2019 til at betale 182 mio. kr. i husleje, hvoraf 43 mio. kr. vedrører 2010.

�� For årene 2010-2013 har Aalborg Universitet indgået leasingforpligtelser væsentligst vedrørende kopimaskiner og it-udstyr på 

t.kr. 656, hvoraf t.kr. 322 vedrører 2010.

�� Aalborg Universitet har indgået en garantistillelse for Studievalg på 1,225 mio. kr.

�� Aalborg Universitet er forpligtet til at betale rådighedsløn til tjenestemænd, såfremt de opsiges. Den maksimale forpligtelse 

kan opgøres til 97,2 mio. kr. Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er dækket ved løbende indbetaling af pensionsbidrag til 

pensionskasser.

�� For lønnede ph.d.-stipendiater indestår universitetet for de studerendes løn i indskrivningsperioden. Forpligtelsen kan blive 

aktuel, såfremt lønudgifter ikke dækkes af de virksomheder eller institutioner, med hvilke der er indgået uddannelsesaftaler.

�� Aalborg Universitet er omfattet af statens selvforsikringsprincip.

  NOTE 21: Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Universitetets bankforbindelse har pant i værdipapirdepot og bankkonto, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 137.436 pr. 31. 

december 2009. 
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ANDRE FORHOLD
Jævnfør bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007, med tilhørende ændringer, om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne 

skal universitetet i sit regnskab medtage en række noter til regnskabet vedrørende forskellige forhold og tilknytninger.

Tilskud til studenteraktiviteter

i 1.000 kr. 2009 2008

Studenterorganisationer 1.346 1.240

Studenterhus 3.164 3.000

I alt 4.510 4.240

Fonde af ikke kommerciel karakter
Universitetet har et samarbejde med Nordjyllands Videnpark og Nordjysk Universitetsfond.

Tilskud til fonde og foreninger

i 1.000 kr. 2009 2008

Forlag 469 449

I alt 469 449

Indskud og erhvervelse af selskaber jf. Lov om teknologioverførsel § 4

i 1.000 kr. 2009 2008

Primo saldo 2.000 2.000

Indskudt i nye selskaber 0 0

Ultimo saldo 2.000 2.000

Forbrug af midler til fripladser og stipendier i perioden 1. september 2008 til 30. august 2009

i 1.000 kr. Antal indskrevne studerende på hele eller 

delvise fripladser

Fripladser opgjort i antal 

årsstuderende (STÅ)

Takst 1 20 16,3999

Takst 2 0 0

Takst 3 13 10,1252

Midler brugt til udbetaling af stipendier

Antal modtagere af stipendier 36

Samlet beløb udbetalt som stipendier 2.940.213
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Regnskab for selskaber jf. Lov om teknologioverførsel § 4
Forskningsinnovation A/S – regnskab for perioden 1. januar 2008 - 31. december 2008

På tidspunktet for godkendelse af årsrapporten for Aalborg Universitet er regnskabet januar 2008 - december 2008 det seneste 

godkendte regnskab for Forskningsinnovation A/S.

Resultatopgørelse  

i 1.000 kr. 2008

Indtægter

Bankrenter  12 

Indtægter i alt  12 

Udgifter

Andre eksterne udgifter  -43 

Kursregulering af aktier  12 

Omkostninger i alt  -31 

Skat af skattepligtig indkomst 0

Årets resultat  -19 

Balance  

i 1.000 kr. 31.12.2008

Aktiver

Aktier i NOVI Innovation A/S  1.466 

Likvide beholdninger  439 

Aktiver i alt  1.905 

Passiver

Aktiekapital  500 

Overkursfond  1.500 

Overført resultat  -100 

Egenkapital i alt  1.900 

Skyldige omkostninger  5 

Gældsforpligtelser i alt  5 

Passiver i alt  1.905 
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Formålsopdelt REGNSKAB

Formålsopdelt regnskab

i 1.000 kr. 2009 2008

Uddannelse 485.094 481.872

Forskning 672.611 615.013

Formidling og vidensudveksling 91.009 71.358

Generel ledelse, administration og service 144.610 130.445

Myndighedsbetjening 34.100 33.175

Bygninger 362.200 337.456

Omkostninger i alt 1.789.624 1.669.319
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AKTIVITETSBERETNING
Aktivitetsberetning



 �� 	��������Årsrapport 2009����   ������	�
�������������

Aktivitetsberetning

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Heltidsuddannelse

Optag (KOT) pr. 1.10.  1.915  1.813  1.938  2.076  2.415  2.018  2.427 

Direkte optag  1.158  1.132  1.462  1.206  1.198  1.074  1.286 

Bestand  10.960  10.739  10.855  10.882  11.025  10.806  11.388 

STÅ-produktion  7.381  7.490  7.508  7.729  7.859  8.115  8.208 

Adgangskursus

STÅ-produktion  149  169  225  370  249  236  173 

Deltidsuddannelse

Optag  730  734  709  611  489  622  739 

Årselever  641  603  600  531  435  428  464 

Internationalisering

Udgående studerende  371  343  352  450  392  332  375 

Indgående studerende  246  299  392  460  470  408  464 

Bestand, andet statsborgerskab end dansk  1.385  1.335  1.508  1.080  1.133  1.134  1.116 

Kandidater og bachelorer

Antal bachelorer  976  1.078  1.014  965  1.303  1.345  1.568 

 - medianalder, bachelorer  25  25  25  965  24  24  24 

Antal kandidater  988  1.129  1.318  1.366  1.484  1.489  1.331 

 - medianalder, kandidater (2-årig)  27  27  27  27  27  27  27 

Gennemførelsesprocenter

Bachelorer gennemført på norm. tid  47  51  51  55  52  57  55 

Bachelorer gennemført på norm. tid + 1 år  56  62  60  62  60  67  64 

2-årige kandidater gennemført på norm. tid  20  23  22  25  24  30  41 

2-årige kandidater gennemført på norm. 

tid + 1 år

 47  53  49  54  59  64  67 

5-årige kandidater gennemført på norm. tid  62  56  56  54  51  57  54 

5-årige kandidater gennemført på norm. 

tid + 1 år

 73  72  71  69  68  69  70 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Forsknings- og formidlingsresultater

Antal ph.d.-grader  89  87  89  100  101  127  117 

Ph.d. -optag  150  112  126  158  195  264 

Antal doktorgrader  1  3  3  3  4  1  5 

Forskningspublikationer  3.174  3.270  3.545  3.583  3.923  3.567 

Formidlingspublikationer  309  496  546  420  434  274 

Undervisningspublikationer  30  95  67  95  39  15 

Anmeldte patenter  12  6  14  13  16  13  9 

Anmeldte opfindelser  28  38  53  45  62  42  42 

Antal projekter med erhvervslivet  129  132  125  195 172

Antal eksterne projekter  428  397  516  508  486 

Økonomisk samarbejde med 

erhvervslivet (mio. kr.)

 32  52  73  78 93

Personaleforbrug, årsværk

Ordinært finansierede  1.696  1.736  1.762  1.814  1.792  1.942  1.956 

 - heraf VIP-årsværk  934  965  982  997  939  1.050  883 

Eksternt finansierede  321  354  385  339  351  354  438 

 - heraf VIP-årsværk  253  304  319  278  290  290  347 

Bygningsarealer

Bygningsarealer, m2 brutto 192.363  195.922 189.207 204.127  221.243  224.638 223.104 
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