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Aalborg Universitet

HOVED- OG NØGLETAL

Resultatopgørelse
i mio. kr.

2011

2010

2009

1.597,6

1.480,6

1.404,6

Salg af varer og tjenesteydelser

160,8

158,1

145,4

Tilskudsfinansierede aktiviteter

429,8

379,9

340,7

2.188,2

2.018,6

1.890,7

-703,1

-631,1

-601,5

-1.378,7

-1.237,3

-1.120,5

Andre driftsomkostninger

-21,5

-22,5

-28,9

Af- og nedskrivninger

-32,8

-32,6

-38,7

-2.136,1

-1.923,5

-1.789,6

52,1

95,1

101,1

0,0

0,0

0,1

Finansielle poster i alt

18,6

9,2

16,5

Årets resultat

70,7

104,3

117,7

2011

2010

2009

1.198,2

1.063,8

907,1

469,9

399,2

294,9

2011

2010

2009

129,9

130,6

117,8

39,2

37,5

32,5

64,5

64,3

62,6

Ordinære driftsindtægter
Statstilskud

Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger
Forbrugsomkostninger
Personaleomkostninger

Ordinære driftsomkostninger i alt
Resultat af ordinær drift
Andre driftsposter i alt

Balancesum
Egenkapital inkl. statsforskrivninger

Finansielle nøgletal

Likviditetsgrad i %
Soliditetsgrad i %
Lønandel i %

1
2

3

1: (Omsætningsaktiver * 100)/kortfristede gældsforpligtelser
2: (Egenkapital inkl. statsforskrivninger * 100)/balancesum
3: (Samlede personaleomkostninger * 100)/samlede ordinære driftsomkostninger
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SUMMARY

Inaugurated in 1974, Aalborg University is a modern university that has grown
to become a large, well-established institution of learning in Denmark which is
currently consolidating and developing its profile of combining academic excellence
with a dynamic and innovative approach to research, and which is committed to
supporting a culture that challenges its students in their pursuit of learning.
Aalborg University provides education and research within the engineering, social
and health sciences, as well as in the humanities.

Aalborg University – regionally,

puses in Aalborg, Copenhagen and Esbjerg. In 2012

nationally and internationally

all activities in Copenhagen will be united in premises

Aalborg University meets regional demands for aca-

near the city centre. Aalborg University has close to

demically educated staff, research, innovation and

15,000 students.

communication, while collaborating with other Danish
universities to meet national requirements.

2011 Achievements

Our international approach is reflected in the uni-

2011 was a year of growth for Aalborg University.

versity’s research and education activities, in our

The university’s student intake increased by 27 %,

recruitment of international faculty members, our

a record high intake for the third year running. Fur-

student exchange programmes, and in our network of

thermore, the increase in intake over the past couple

university partnerships which spans the globe.

of years has had a positive effect on the university’s
FTE count, which went up by 10 % in 2011.

Study programmes at Aalborg University
Aalborg University is a comprehensive university that

Aalborg University always makes an effort to ensure

offers a broad and varied range of modern high-

that students complete their studies according to

quality programmes within all academic and profes-

the scheduled timeframe, and that their academic

sional fields. Our study programmes are aimed at

achievements prepare them well for the labour mar-

both private and public sectors in the labour market.

ket. The university has some of the highest comple-

Aalborg University also provides elite programmes

tion rates in the country for both undergraduate and

within selected areas. We continue to build on our

postgraduate students.

reputation as a world leader within problem based
learning.

In 2011 the graduation rate for students completing a
Bachelor degree within the prescribed period increased

Research at Aalborg University

by 3 percentage points to 61 %. Likewise, the gradu-

At Aalborg University we are always committed to

ation rate for students completing a Master’s degree

expanding our strong research areas, which range

went up by 3 percentage points to 67 %.

from basic to applied research within all academic
fields, and to world class research within selected

The university experienced a 1 % increase in its

fields. At present, we are in a process of expand-

intake of PhD candidates in 2011, while the num-

ing our multidisciplinary research activities, and

ber of PhD degrees rose by 21 % as a result of the

of increasing our collaboration across a variety of

increased intake of PhD candidates over the past

research and knowledge areas.

couple of years. Increasing the PhD intake is one of
the university’s core objectives.

Aalborg University is among the leading innovative
universities in Europe.

In 2011, Aalborg University experienced a turnover
of € 292 million and a surplus of € 9 million.

Aalborg Universitet

Network University
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Aalborg University is currently strengthening its posi-

These results are due to an increase in income

tion as a network university. This entails collaborating

and fewer expenses than expected. While 73 % of

with regional and national educational institutions in

the university’s income derives from state subsi-

Denmark, as well creating consortia and collabora-

dies aimed at education and basic research, ap-

tion networks with other national and international

proximately 20 % is financed by grants from private

universities. In addition, Aalborg University aims to

companies, research councils, regional and local

collaborate constructively and actively with local edu-

authorities, the EU, etc. 2011 witnessed a signifi-

cational institutions and business partners in order to

cant increase in funds from external research funding

enhance competence and business development in the

sources.

various regions in which it is represented.
The positive financial results will enable the univerAalborg University has four faculties – the Humanities,

sity to invest in various development schemes in the

the Social Sciences, Engineering & Science and Medi-

coming years, e.g. the development of a new campus

cine. The Danish Building Research Institute is also a

in Copenhagen.

part of Aalborg University. The university has cam-
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REKTORS FORORD

I 2011 havde Aalborg Universitet et nyt rekordoptag

Af de optagne på kandidatuddannelserne var 57 %

af studerende. Således steg KOT-optaget til univer-

bachelorer fra Aalborg Universitet, mens 24 % kom

sitetets uddannelser med omkring 27 % oven i en

fra andre danske universiteter og professionshøj-

stigning på knap 16 % året før. Det store optag var

skoler. Dermed medvirker Aalborg Universitet til at

medvirkende til, at universitetet udvidede med en

indfri regeringens målsætning om bedre sammen-

lang række lejemål på hovedcampus og midtbycampus

hæng i uddannelsessystemet. Endelig kom 19 % fra

i Aalborg samt i København.

udlandet.

I København lejede Aalborg Universitet de bygninger,

På forskningsområdet præsterede universitetet tæt

der tidligere husede Nokia i Sydhavnen, for at få

på 2 BFI-point pr. mio. kr. i forskningsbevilling, mens

samlet alle universitetets aktiviteter i hovedstads-

universitetet havde landets største antal opfindelser

området, få forbedret arbejds- og studiemiljøet, og få

i forhold til forskningsbevillingen.

opbygget rammerne for et bud på fremtidens innovative universitet i tæt samspil mellem uddannelse,

Universitetet opfyldte målene i udviklingskontrakten

forskning og erhvervsliv.

for 2011, med få undtagelser, der er noteret som
delvist opfyldt.

På trods af det stærkt stigende optag de senere år
har Aalborg Universitet formået at bevare de rekord-

Aalborg Universitet realiserede i 2011 et overskud

lave gennemførelsestider. Således var gennemførel-

på 71 mio. kr. Det positive resultat gør, at univer-

sestiden fortsat på 5,1 år i 2011 for bachelor- plus

sitetet får mulighed for at gennemføre investeringer

kandidatuddannelserne.

de kommende år og styrke kerneydelserne gennem

Aalborg Universitet

personale- og lokaleudvidelse. Resultatet skyldes
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Også på kandidatuddannelserne og ph.d.-uddannel-

en stigning i indtægter samt færre omkostninger

serne var der store optag i 2011. Mens 1.592

end forventet. Der er bl.a. skabt flere indtægter fra

bachelorer dimitterede, blev 2.261 studerende op-

samarbejdet med fonde, organisationer og virksom-

taget på kandidatuddannelserne, hvortil kom et optag

heder end budgetteret.

af 272 ph.d.-studerende.

Finn Kjærsdam
Rektor
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mission, vision og værdier

MISSION
Aalborg Universitet har til formål at udbyde uddan-

Den problembaserede tilgang sikrer universitetet et

nelser og udføre forskning inden for humaniora,

tæt samspil mellem teori og praksis, bringer univer-

ingeniørvidenskab, naturvidenskab, samfundsviden-

sitetet og det omgivende samfund tættere sammen

skab og sundhedsvidenskab.

samt træner de studerende i løsningsorienteret adfærd gennem anvendelse og udvikling af den problem-

Universitetet har som et ungt, internationalt orien-

baserede projektarbejdsform.

teret netværksuniversitet til hensigt at bidrage til
det globale samfunds viden og det danske samfunds

Tværfaglighed i forskning og uddannelse er en udløber

velstand, velfærd og kulturelle udvikling samt til at

af den problembaserede tilgang og én af universite-

understøtte regional videnspredning og udvikling.

tets styrker og særlige ansvarsområder.

Dette sker gennem forskning, forskeruddannelse,

Den innovative tilgang, der udspringer af den pro-

forskningsbaseret uddannelse, forskningsbaseret

blembaserede, tværfaglige tilgang, skal garantere

myndighedsbetjening og udveksling af viden med om-

universitetet en fremtrædende plads som en viden-

givelserne, alt sammen indtil højeste internationale

skabende og kulturbærende institution, der bidrager

niveau. Inden for denne ramme har Aalborg Universitet

til teknologisk, økonomisk, social og kulturel innovation

en særlig mission med henblik på:

i samfundet gennem entreprenørskab og gennem
overførsel, formidling og udveksling af viden.

◗ Problembasering
◗ Tværfaglighed
◗ Forskningsbaseret innovation

Vision
sammen som ligeværdige aktiviteter, og hvor stude-

sin position som et universitet med et attraktivt,

rende og forskere får tilfredsstillet deres videnskabe-

internationalt orienteret forsknings- og læringsmiljø,

lige nysgerrighed og udviklet sig så langt, deres vilje
og evner rækker, i tæt interaktion med hinanden og

de for et moderne universitet, samt bedrive tværfag-

med det omgivende samfund.

Beretning 2011

Et helt universitet Aalborg Universitet vil udbygge

der udbyder alle de uddannelser, der er kendetegnen-
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Et centrum for videnskab og læring Aalborg

studerendes trivsel ved at skabe et attraktivt studie-

Universitet vil skabe et miljø, hvor forskning og forsk-

og arbejdsmiljø, hvor høj faglig kompetence går hånd i

ningsbaseret undervisning vægtes højt og spiller

hånd med trivsel, engagement og arbejdsglæde.

lig forskning, der slår bro over faggrænser og er med
til at opbygge Danmark som et videnssamfund.

En attraktiv og kollegial arbejdsplads Aalborg
Universitet vil fokusere på medarbejdernes og de

VÆRDIGRUNDLAG
Aalborg Universitet deler en række grundlæggende

Kreativitet Aalborg Universitet opfatter det som

akademiske værdier med andre universiteter.

en grundlæggende værdi at gå nye veje inden for
forskning, uddannelse og udveksling af viden med

Disse værdier er:

omgivelserne. Universitetet søger konstant innovative løsninger inden for forskningen ved at udfordre

◗ Forskningsfrihed

traditionelle videnskabelige paradigmer gennem

◗ Ytringsfrihed

tværfagligt samarbejde og en frugtbar vekselvirk-

◗ Uafhængighed af religiøse,

ning mellem grundforskning og anvendt forskning og

politiske eller kommercielle interesser
◗ Videnskabelig redelighed og
videnskabsetisk integritet
◗ Stræben efter videnskabelig og
undervisningsmæssig excellence

mellem forskning og undervisning. Uddannelserne
udvikler sig hele tiden i et kreativt samspil mellem
universitetet, de studerende og aftagerne, hvor udgangspunktet for studierne og fornyelsen af disse er
forsøget på at løse nye problemstillinger hentet fra

◗ Dannelse gennem videnskab

områder, som de studerende skal beskæftige sig med

◗ Konstruktiv kritik

efter endt uddannelse. Endelig søger universitetet
hele tiden efter nye kreative former for samarbejde

Særlige værdier for Aalborg Universitet

med omgivelserne med henblik på at skabe, udveksle

Aalborg Universitet er et nyt og moderne universi-

og anvende ny viden.

tet, som blev etableret på et tidspunkt, hvor viden,
kreativitet og evne til at samarbejde var blevet

Åbenhed Universitetet betragter åbenhed som en

stadigt vigtigere forudsætninger for at kunne klare

forudsætning for den fortsatte udfoldelse af uni-

sig, både for den enkelte, for virksomhederne og for

versitetets kreative og innovative potentiale. Dette

samfundet. Universitetets virksomhed er således

indebærer åbenhed for dialog, nye tanker og idéer,

båret af en række nye tidssvarende værdier. Det

konstruktiv kritik og for anderledes opfattelser.

givende samfund har bidraget til at udvikle et sæt

Samarbejde Universitetets mange typer samar-

af særlige værdier, som udgør grundlaget for den

bejder foregår i en atmosfære præget af tillid og

udadvendte, venlige og imødekommende virksomheds-

respekt og er samtidig grænseoverskridende og

kultur, der kendetegner universitetet.

sporsættende i en stadig søgen efter nye samarbejdsformer, områder og partnere.

Årsrapport 2011
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UDDANNELSE

den udbygning af forskningsmiljøerne, der samtidig
har fundet sted. Stigningen i kandidatoptaget er
bevis på en interesse fra både danske og udenlandske

Aalborg Universitet er et bredt universitet med fire

kandidatstuderende i de forskningsbaserede uddan-

hovedområder: humaniora, samfundsvidenskab, inge-

nelser, der er opbygget på AAU-Cph.

niør- og naturvidenskab samt sundhedsvidenskab.
Universitetet lægger vægt på at samarbejde på

AAU-Esbjerg oplever også vækst

tværs af fagområderne til gavn for faglig fornyelse

I et samarbejde mellem de enkelte uddannelser og

af uddannelsernes indhold, der modsvarer behovene

AAU Kommunikation blev der i 2011 sat fokus på

på arbejdsmarkedet i dag.

profileringen af campus i Esbjerg og de tilhørende
uddannelsesaktiviteter. Bl.a. blev der arbejdet aktivt

Endnu et år med rekordoptag

med profilering af AAU-Esbjerg gennem aktiviteter

Såvel i 2009 og som i 2010 oplevede Aalborg Univer-

som Studiepraktik, overtagelse af undervisningen på

sitet en så betydelig fremgang i optaget på universi-

Ribe Katedralskole, Forskningens Døgn, karrieremes-

tetets bacheloruddannelser, at optaget blev historisk

ser, Åbent Hus m.m. Dette har bl.a. medvirket til, at

højt for begge år. Ved sommeroptaget i 2011 blev

optaget for Adgangskursus på AAU-Esbjerg i januar

fremgangen dog endnu større. Via Den Koordinerede

2012 var 95 studerende mod 65 studerende samme

Tilmelding (KOT) blev 3.587 optaget på en bachelor-

tid sidste år.

eller professionsbacheloruddannelse, hvilket var en
stigning på 27 %. Denne fremgang skete inden for

Fokus på Aalborg Universitets PBL-profil

alle hovedområder. Det direkte optag steg knap

På universitetets ledelsesseminar i efteråret blev der

12 %, svarende til 1.799 nye studerende.

stillet forslag til nye initiativer, der styrker Aalborg
Direktionen har foretaget en prioritering og besluttet

cerede ansøgere til lægeuddannelsen. På grund af

at iværksætte en række initiativer, der skal arbejdes

de nuværende 50 pladser blev lægeuddannelsen den

med over en længere periode. Initiativerne dækker

uddannelse, der havde suverænt flest ansøgere pr.

bredt, herunder en styrkelse af PBL-dimensionen i

studieplads, idet universitetet modtog 25 kvalifice-

uddannelserne og kompetenceudviklingen, PBL som

rede ansøgere til hver plads.

brand og kultur, code of conduct og fysisk studiemiljø.

AAU-Cph oplever en kraftig vækst

Åbning af PBL Akademiet

Den særlige studieform på Aalborg Universitet samt

I forlængelse af ønsket om at sætte fokus på Aalborg-

uddannelsestilbuddene, der går på tværs af klassiske

modellen åbnede Aalborg Universitet den 1. december

fagskel og tager afsæt i reelle problemer og behov

2011 officielt PBL Akademiet. Akademiet skal bl.a.

i omverdenen, tiltrækker også studerende i Køben-

styrke universitetets PBL-profil gennem etablering af

havnsområdet. I 2011 var dette medvirkende til et

PBL-kurser, -events og -netværk for medarbejdere,

stort optag, der øgede AAU-Cph’s studenterbestand

intern og ekstern promovering og branding af PBL,

fra cirka 1.000 til cirka 1.500 studerende.

støtte til udvikling og implementering af PBL-aktiviteter på studier og campusser, oprettelse af et

Der har også været en særdeles flot fremgang i op-

PBL-website, afholdelse af en international PBL-

taget til kandidatuddannelserne, hvilket kan tilskrives

sommerskole samt ph.d.-kurser inden for PBL.

Årsrapport 2011
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Aalborg Universitet

Universitets PBL-profil (problembaseret læring).
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Satsning inden for ledelsesfeltet
Siden 2009 har universitetet haft fokus på uddan-

Forskning

nelses- og forskningsområdet inden for ledelse. Det
har ført til større synlighed, bl.a. med oprettelsen af

Vækst i de eksterne indtægter

Ledelsesakademiet, der har taget initiativ til et nyt

Aalborg Universitets samarbejde med det omgivende

forskningsområde inden for ledelse på universitetet.

samfund er højt prioriteret, da det giver forskningsbaserede resultater til samarbejdspartnere og er

Efterfølgende, i 2011, er også det nye, tværfakultære

med til at styrke forskningsmiljøer på alle niveauer,

Institut for Økonomi og Ledelse blevet oprettet.

herunder miljøer i den internationale elite. Universi-

Instituttet har allerede samme år kunnet byde

tetet havde opstillet ambitiøse forventninger i bud-

velkommen til 20 nye studerende på den helt nye,

gettet for 2011 til konkurrenceudsatte, eksterne

akkrediterede masteruddannelse i Business and

forskningsbevillinger men realiserede et resultat, der

Administration (MBA), der baserer sig på Aalborg

overgik budgetforventningerne med 17 mio. kr., sva-

Universitets avancerede og internationalt anerkendte

rende til 4 % i forhold til budgettet. I 2012 forventer

undervisningsmodel med problemløsning og anvendel-

universitetet, at omfanget af de eksterne indtægter

sesorientering som den grundlæggende tilgang til stu-

vil nærme sig 500 mio. kr.

diet. Optaget kan tilskrives en aktiv og tæt kontakt
til det nordjyske erhvervsliv med direkte henvendelser

Højteknologifonden

til virksomheder og institutioner og er meget positivt

Der er god sammenhæng mellem Højtteknologi-

set i lyset af, at både offentlige og private virksomhe-

fondens udviklings- og samfundsfokus og Aalborg

der har skåret kraftigt ned på efteruddannelsesbud-

Universitets særlige forskningsprofil og samarbejds-

gettet, som følge af den økonomiske krise.

form. I 2011 udmøntede dette sig i, at universitetet
deltog i 13 ud af Højteknologifondens i alt 60 investeringer. Højteknologifonden har dermed bevilget
252 mio. kr. til projekter med deltagelse af Aalborg
Universitet ud af en samlet bevilling på 591 mio. kr.
I 2011 lancerede Højteknologifonden et nyt virkemiddel: erhvervspostdoc. Universitetet hjemtog 5
erhvervspostdoc-bevillinger ud af i alt 27.
Universitetet deltog derudover i 5 projekter ud af i
alt 29 og i 3 platforme ud af i alt 4. Universitetet
blev bl.a. leder af den højteknologiske platform

Intelligent and Efficient Power Electronics (IEPE),
som skal forske i og udvikle teknologier, der kan
mindske energitabet fra fx vindmøller. Højteknologifonden bidrager med 54 mio. kr. ud af et samlet
Beretning 2011

budget på 108 mio. kr. over 5 år. Denne nye bevilling
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er, sammen med en platformsbevilling i 2010, med
til at udvikle universitetets internationale førerposition inden for det energiteknologiske forskningsområde, ligesom den er med til at skabe nye danske
arbejdspladser.

Det Frie Forskningsråd

Det Obelske Familiefond

Aalborg Universitet hjemtog i 2011 6 bevillinger til

Det Obelske Familiefond har i 2011 doneret en

projekter og individuelle postdocstillinger fra Forsk-

bevilling til undersøgelse af den danske befolknings

ningsrådet for Teknologi og Produktion under Det Frie

frivillige engagement fra 2004 til 2012. Bevillingen

Forskningsråd (DFF). Fra Forskningsrådet for Kunst

sikrer dataindsamling og dokumentation heraf via en

og Kultur har universitetet modtaget en bevilling til

national, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse.

at arrangere The Fourth Sino-Nordic Gender and

Women’s Studies Conference.

Af større bevillinger har Det Obelske Familiefond
desuden doneret midler til videreudvikling af Idea-

Universitetet opnåede derudover 3 af de prestige-

house på AAU-Esbjerg samt midler til et projekt om

fyldte Sapere Aude-bevillinger til et DFF-forsknings-

forskning i brændselsceller. Generelt har Det Obelske

lederprojekt om trådløs maskine-til-maskine-kommu-

Familiefond igen i år ydet en række bevillinger, som i

nikation og til 2 DFF-Ung Eliteforsker-projekter om

høj grad er med til at styrke forskningsindsatsen på

henholdsvis identifikation af livstruende hjerteryt-

prioriterede områder på Aalborg Universitet.

meforstyrrelser og grafen-baserede elektroniske
komponenter.

Villum Fonden
Villum Fonden har i 2011 afholdt et informationsmøde

Det Strategiske Forskningsråd

på Aalborg Universitet om mulighederne i fonden

Universitetet var repræsenteret i 4 ud af 49

med henblik på at komme i dialog med forskere fra

bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd.

universitetet. Mødet havde stor tilslutning, og

Bl.a. er universitetet koordinator for Strategisk

efterfølgende opnåede universitetet en bevilling fra

Forskningsalliance om Fremtidens Fjernvarme-

det prestigefulde Young Investigator Programme til

systemer. Aalborg Universitet er også partner i

projektet Spatio-temporale filtreringsmetoder til

årets ene SPIR-bevilling inden for velfærdsteknologi

støjreduktion og separation af talesignaler. Projektet

med en budgetandel på 10 % af en samlet bevilling

skal udvikle en ny, lovende teknik, der ventes at kunne

på 70 mio. kr. Endelig er universitetet partner i et

skelne ønskede lydsignaler fra omgivende lyd bedre

større projekt, som omhandler udvikling af nye for-

end de kendte teknikker.

mer for pædagogiske metoder til fremme af entreprenørskab under Forskningsrådet for Uddannelse
og Kreativitet.

bevillinger, heraf 11 fra Cooperation Programme.
De fleste bevillinger er hjemtaget fra IKT-, nano- og
bioøkonomiprogrammerne, men der er også opnået
bevillinger fra miljø- og transportprogrammerne
samt fra programmet for mindre virksomheder.
De seneste 5 år er omfanget af Aalborg
Universitets økonomiske samarbejde steget med
50 %. Det er tæt på samme niveau som i 2010.

Årsrapport 2011

Universitetet opnåede i 2011 yderligere 14 EU-

Aalborg Universitet

EU
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Formidling og
samarbejde med
omgivelserne

Stor interesse for

Gymnasiesamarbejdet styrkes

ning, er et tilbud til gymnasieelever fra hele landet

Universitetet har et omfangsrigt samarbejde med

om at være universitetsstuderende i 3 dage og

de nordjyske gymnasier, og for at udbygge dette

dermed få en forsmag på universitetslivet. Pro-

samarbejde yderligere er Gymnasialt Kontaktråd

grammet indeholdt bl.a. rundvisninger i laboratorier,

blevet oprettet, med deltagelse af alle rektorer i

grupperum og auditorier og indebar mulighed for en

Region Nordjylland (stx, hhx, htx, hf, VUC og

orientering om uddannelsernes indhold, studieform

Studenterkursus). Formålet med dette råd er at

og karrieremuligheder. Til arrangementet, der blev

formalisere samarbejdet, skabe bedre sammenhæng

afholdt i efteråret 2011, fik universitetets 3 cam-

i uddannelsessystemet og øge uddannelsesniveauet

pusser besøg af 1.800 gymnasieelever, hvilket var

blandt de unge i regionen.

omkring 30 % flere end året før – hvor der ligeledes

Åbent Hus og Studiepraktik
I 2011 afholdt Aalborg Universitet, ligesom de
foregående år, de to helt centrale arrangementer for
potentielle studerende: Åbent Hus og Studiepraktik.

Studiepraktik, der tidligere var kendt som Brobyg-

var cirka 30 % flere besøgende end året før. Kun 55
Nogle af Aalborg Universitets nye tilbud til gymnasie-

% af eleverne var fra Nordjylland, mens resten var

sektoren er GymnasielærerFlex og AAU on Demand.

fra de øvrige regioner.

GymnasielærerFlex er en ordning for gymnasielæ-

Også Åbent Hus-arrangementet oplevede en særde-

rere indeholdende fleksible efter- og videreuddannel-

les pæn stigning i antallet af besøgende til uddan-

ses-muligheder, således uddannelserne samtidigt

nelsesoplæggene. I forhold til 2010 var der i 2011

kan kombineres med et job som gymnasielærer.

tale om 63 % flere besøgende.

Indtil videre har ordningen over 20 gymnasielærere
tilknyttet.

Projekt Jobstrategi igangsat
Karrierecenteret på Aalborg Universitet har igangsat

AAU on Demand er et tilbud, hvor studerende fra

det 3-årige, EU-finansierede Projekt Jobstrategi.

Aalborg Universitet for en enkelt dag overtager
undervisningen i gymnasiet, fx i forbindelse med læ-

Formålet med dette projekt er at få universitetets

rernes fravær. De studerende underviser inden for

kandidater hurtigere i job efter endt uddannelse,

den nyeste forskning fra forskellige studieretninger,

primært i Nordjylland. Samtidig skal projektet med-

og uddannelsesinstitutionerne kan frit sammensæt-

virke til at skabe vækst og innovation i regionen ved

te undervisningsdagen ud fra et katalog, hvor alle de

at udvide det akademiske arbejdsmarked i området.

studerendes undervisningsemner er præsenteret.

Projektet har 3 fokusområder: 1) øget virksomhedskontakt, hvormed flere virksomheder gøres opmærksomme på potentialet ved akademisk arbejdskraft,

Beretning 2011

2) studerende, således de tidligere i studieforløbet

20

kan begynde at arbejde strategisk med job og karriere og 3) nyuddannede, som tilbydes vejledning og
planlægning af en personlig jobstrategi, så de hurtigere kan komme ind på arbejdsmarkedet.

AAU Matchmaking videreudvikles

Inkubatorordningen videreføres

Aalborg Universitet ønsker at skabe en så direkte

Universitetets inkubatorordning har i 2011 fortsat

adgang som muligt for virksomheder og organisatio-

øget sit optag af studerende og dimittender og har

ner til universitetets studie- og forskningsmiljøer.

igennem året arbejdet med mere end 50 personer

For at understøtte dette ønske har AAU Match-

med ambitioner om at starte egen virksomhed.

making i årets løb prioriteret indsatsen på diverse

Inkubatorordningen har de seneste 3 år været

events, større konferencer og på mange koordine-

drevet som et projekt med midler fra Vækstforum,

rede virksomhedsbesøg.

men projektet udløb i august 2011. Funktionen videreføres nu på universitetet, således at studerende og

Solution Camps, hvor universitetsstuderende kom-

dimittender fortsat vil have muligheden for at opnå

mer med konkrete løsningsforslag til en virksomheds

assistance og vejledning omkring forretningsudvikling

udfordringer, har vist sig at være en god indgang til

og opstart af virksomhed. Der har i alt været 242

universitetet for en virksomhed, hvis kendskab til

deltagere i ordningen, og en foreløbig effektanalyse

samarbejde med et universitet i forvejen er spar-

indikerer en opstartsfrekvens på omkring 50 %

somt.

blandt deltagerne.

AAU Matchmaking har endvidere afholdt flere Tour-

de-Kommune-arrangementer, hvor studerende og
nyledige akademikere tilbringer en hel dag i en nordjysk kommune og bliver præsenteret for de tilbud,
virksomheder og kommune har at byde på.
I september blev årets Matchmakingkonference for
interne og eksterne matchmakere afholdt – denne
gang med campus i Aalborg som primær lokalitet.
Der var arrangeret besøg og oplæg på et stort
udsnit af institutterne for på den måde at vise og
fortælle om nogle af de mange spændende forskningsmiljøer og samarbejdserfaringer, som Aalborg
Universitet kan byde på.

de. Dette ses bl.a. ved oprettelsen af et matchpoint
på Randers Bibliotek, hvor der er stor interesse og
efterspørgsel efter viden om uddannelses- og samarbejdsmuligheder i AAU-regi, samt ved oprettelsen
af de nyeste matchpoint på Nordkraft, Café Kul og
Ung Aalborg, med start i februar 2012.

Årsrapport 2011

ordne Matchpoints til også at facilitere de studeren-

Aalborg Universitet

Der har samtidig også været mere fokus på at ind-
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Samarbejde med
virksomheder,
patenter og salg
af licenser

Kommercialisering
Innovation og samarbejde
med omgivelserne
Med 47 indberettede opfindelser blev 2011 endnu
et innovativt år på Aalborg Universitet. I alt blev

Samarbejdskontrakter

24 opfindelser kommercialiseret ved enten salg,

med erhvervslivet

licensering eller stiftelse af et spin-out selskab.

Kontraktenheden på Aalborg Universitet har i 2011

Der var ligeledes vækst i antallet af de indberettede

behandlet og godkendt i alt 1.086 bevillinger og

opfindelser, der udsprang af basisforskningen på

samarbejdsaftaler, herunder forskningssamar-

universitetet.

bejdsaftaler, konsortieaftaler, konsulentaftaler og
hemmeligholdelsesaftaler. Projekttilgangen for be-

Universitetet har ligeledes oplevet en vækst i

villinger/kontrakter udgør 470 mio. kr.

strategiske forskningssamarbejder med virksomheder baseret på IPR. Således er der i tæt sam-

Kontraktenheden har hver måned de sidste 4 år

arbejde med opfindere og institutter hentet mere

lavet statistik over registrerede aftaler samt

end 11,7 mio. kr. hjem i forsknings- og udviklings-

indkomne eksterne midler. I september blev denne

midler til proof of concept-projekter og modning af

statistik udbygget, hvormed eksterne midler

nye universitetsbeskyttede teknologier.

registreret i Økonomistyringssystemet (ØSS),

De tilsvarende tal for 2009 og 2010 var henholds-

omsætningstal registreret i ØSS, budgettal samt

vis 1,8 mio. kr. og 9,1 mio. kr.

tal for ph.d.-området bliver inkluderet for hvert

Der er i 2011 stiftet ét spin-out selskab mellem

institut. Dette giver et bedre overblik over projekt-

henholdsvis Aalborg Universitet, NOVI og

tilgang og eksisterende projekter i ØSS.

Massachusetts Institute of Technology (MIT), bl.a.
baseret på software udviklet på Institut for Elektro-

Kontraktenheden på Aalborg Universitet, Fundraising og Projektledelseskontoret samt Projektøkonomi har i 2011 samarbejdet om at samle deres
informationer ét sted, hvilket har resulteret i hjemmesiden www.projektadministration.aau.dk. Formålet
med siden er at give projektadministratorer m.fl.
et hurtigt overblik over den samlede administrative
proces omkring håndtering af eksternt finansierede
projekter, herunder ansøgningsfase, aftaleindgåelse,

Beretning 2011

projektoprettelse og driftsfase.
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niske Systemer.

Campusudvikling

staden. AAU-Cph’s IKT-forskningsmiljøer havde
på daværende tidspunkt allerede et veletableret
samarbejde med Nokia i Danmark, og da Nokia an-

Studiemiljøet forbedres

noncerede, at firmaet ville nedlægge dets aktivite-

I 2011 blev et 3-årigt projekt iværksat med det for-

ter i Danmark, blev dette samarbejde udvidet med

mål at forbedre studiemiljøet på Aalborg Universitet,

det henblik på at finde flere måder, hvorpå den

herunder at udarbejde nye metoder til brug for den

forskningsbaserede innovation og virksomheds-

lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Som led heri

dannelse inden for IKT-området kunne styrkes.

blev en studiemiljøvurdering gennemført blandt de

Desuden søgte universitetet at opnå et bredt ud-

studerende med spørgsmål inden for trivsel, PBL

viklingssamarbejde, og målet blev at danne frem-

og campusmiljø.

tidens innovative universitet i tæt samspil mellem
uddannelse, forskning og erhvervsliv. Når Nokia

Resultaterne heraf var positive over for studiemiljø-

faser ud, vil Aalborg Universitet derfor samle alle

erne i Aalborg og Esbjerg men viste samtidig tyde-

sine aktiviteter i hovedstadsområdet i de byg-

ligt, at lokalerne og studiemiljøet i København slet

ninger i Sydhavnen, hvor Nokia holder til. Dertil

ikke levede op til de studerendes forventninger.

kommer, at bygningerne udgør et meget egnet og

Med indgåelsen af et nyt lejemål i Sydhavnen vil Aal-

attraktivt lejemål i Sydhavnen, hvor universitetet,

borg Universitet kunne skabe langt bedre forhold for

iværksættere og enkelte virksomheder kan pla-

de studerende i København.

ceres tæt sammen og dermed skabe nye, spændende samarbejder. De nuværende 7 bachelor-, 19

Samtidig forbedres også studiemiljøerne på cam-

kandidat- og 5 efter- og videreuddannelser udby-

pusserne i Aalborg og Esbjerg. Aalborg Kommune er

des således fra september 2012 i den nye AAU-

meget positiv over for et samarbejde med univer-

Cph Campus i Sydhavnen.

sitetet om at etablere forskellige fysiske faciliteter
på campus i Aalborg, og derudover er der igangsat
en række initiativer til indvendig forskønnelse af
AAU-Esbjerg. AAU-Esbjerg har desuden fået cirka
90 mio. kr. til en renovering af laboratorier, og disse

Profilering af Esbjerg
som universitetsby

midler giver mulighed for såvel renovering som fornyelse af bygninger de kommende år. Endvidere er

I løbet af 2011 er der taget initiativ til en række

der indledt et øget samarbejde med Studentersam-

aktiviteter for at øge profileringen af Esbjerg som

fundet om aktiviteter på campus i Esbjerg, herunder

Universitetsby. Esbjerg Byråd deltog i et fællesar-

åbningen af et fitness-center for studerende og

rangement på AAU-Esbjerg, hvor SDU og AAU præ-

ansatte.

senterede de aktiviteter, der sker i Esbjerg på både

Beretning 2011

uddannelses- og forskningssiden. Der blev drøftet
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AAU-Cph i nyt lejemål i København

campusudvikling i Esbjerg samt betydningen af pro-

Ingeniørhøjskolen i København har fra sommeren

fileringen af Esbjerg som en universitetsby. Esbjerg

2011 ønsket at arbejde tættere sammen med DTU.

Kommune har ønsket en konkret plan for videreud-

Dette forhold, kombineret med behovet for at skaffe

viklingen af campus. SDU, AAU-Esbjerg og Esbjerg

mere og bedre plads til Aalborg Universitets stude-

Erhvervsudvikling deltager nu i et samarbejde med

rende og forskere i København, har medført, at AAU

kommunen for bordenden, hvor planlægningen af den

har overvejet nye muligheder for placering i hoved-

videre udvikling af campus drøftes.

Ligestilling

en naturlig del af hverdagen i både de faglige miljøer og i

Aalborg Universitets Ligestillingsudvalg har i 2011

er dog ikke et mål i sig selv men et middel til at sætte og

monitoreret, analyseret og evalueret på målsætning-

nå højere mål inden for uddannelse og forskning.

de relevante administrative afdelinger. Internationalisering

er opsat i Strategisk handlingsplan for ligestilling
(2009) med henblik på udarbejdelse af en ny strategi.

Formandsskab for Nordic Centre

Strategi for ligestilling 2012 – 2015 forventes ved-

Aalborg Universitet har pr. 1. januar 2012 overtaget

taget i foråret 2012.

formandsskabet for Nordic Centre, som er et fælles
nordisk universitetssamarbejde med Fudan University

Ligestillingsudvalgets analyse viser en næsten ligelig

i Shanghai. Med formandsskabet følger ansvaret for

fordeling af studerende af begge køn på universitets-

Nordic Centres nordiske sekretariat, som Aalborg

niveau. Der er dog store fakultetsspecifikke forskelle.

Universitet er vært for indtil januar 2015. Nordic

Kvinder og mænd har inden for de fleste videnskabe-

Centre forventes at spille sammen med Aalborg Uni-

lige stillingskategorier en ensartet overgang fra et

versitets allerede eksisterende samarbejdsrelationer

stillingsniveau til det næste. Undtaget herfra er dog

i Kina og at bidrage til den generelle profilering af

overgangen fra lektor- til professorstillinger, hvor

universitetet internationalt.

mændene udgør en større andel.
Aalborg Universitet engageret
Andelen af kvinder i avancementsstillinger er stigen-

i Sino-Danish Centre for Education

de. I udviklingskontrakten for 2011 var det et mål, at

and Research i Kina

universitetet ville beskæftige 30 kvindelige professo-

Aalborg Universitet samarbejder med de øvrige

rer. Målet blev opfyldt, idet 35 kvindelige professorer

7 danske universiteter og det kinesiske Graduate

var ansat i 2011. Udviklingen monitoreres årligt i

University of the Chinese Academy of Sciences

form af ledelsesrapportering til de forskellige ledel-

(GUCAS) om etablering af Det Danske Universitets-

sesniveauer.

center i Beijing, Sino-Danish Centre for Education

and Research (SDC). Aalborg Universitet deltager i
udviklingen af 2 af SDC-forskningstemaerne: Social

Internationalisering

Science med deltagelse i begge undergrupperne
Welfare og Innovation Management, samt Sustaina-

og -handlingsplan

Deltagelsen i SDC-forskningstemaerne er forankret

På baggrund af en kortlægning af fakulteternes og

i faglige miljøer, som i forvejen er meget internatio-

institutternes planer og visioner for internationalisering

nale. Universitetet har derudover besat 8 ud af et

og globalisering er indførelsen af en række indsatser

samlet dansk antal på 50 fuldt lønkompenserede

vedtaget på ledelsesplan i 2011. Tiltagene har til formål

ph.d.-forløb i 2011 og er desuden engageret med

at forbedre vilkårene for det internationale arbejde på

tilskudsberettigede ophold på GUCAS i Kina til yder-

universitetet inden for både forskning og uddannelse.

ligere 4 ph.d.-studerende og 17 navngivne forskere.

Eksempelvis udvides HR-afdelingens ansvar for udenland-

Endvidere deltager universitetet i tilrettelæggelsen

ske ansatte og ph.d.-studerende, ligesom den udgående

af SDC-kandidatuddannelsen Public Management &

studentermobilitet styrkes. Aalborg Universitet ønsker

Social Development og er ansvarshavende universitet

at sikre, at internationalisering og globalisering sker som

for kandidatuddannelsen Innovation Management.

Årsrapport 2011

grupper Bio Energy, Solar Energy og Wind Energy.
Aalborg Universitet

ble Energy med deltagelse i de 3 ud af i alt 4 underInternationaliseringsstrategi
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European Consortium of

Blandt de væsentligste ændringer er, at medarbejde-

Innovative Universities

re og studerende er tillagt nye og udvidede kompe-

Et centralt fokusområde for European Consortium

tencer i de styrende organer, at forskningsfriheden

of Innovative Universities (ECIU) har i 2011 været

er cementeret i vedtægten, at ansvarsfordelingen

at igangsætte og videreudvikle aktiviteter inden for

under den allerede eksisterende skolestruktur er

HR-området. Aalborg Universitet har formandspo-

præciseret, og at eksterne bestyrelsesmedlemmer

sten i HR-styregruppen og har været drivkraft i flere

fremover udpeges af et udpegningsorgan efter ind-

nye aktiviteter med det fælles formål at skabe en

stilling fra universitetets bestyrelse.

platform for international kompetenceudvikling for
universitetets ansatte gennem uddannelse, mobilitet
og erfaringsudveksling.
I 2011 tilsluttede alle ECIU-universiteter sig

Administrationsbesparelser

Sustainable Campus Charter, som oplister 3 grundlæggende dimensioner for at skabe en bæredygtig

God Administrativ Praksis

campus.

Universitetets administration gik i 2011 i gang med
projekt God Administrativ Praksis. Baggrunden for

4 ECIU-universiteter, som sammen har udviklet en

projektet er de af ministeriet udmeldte administrati-

kandidatuddannelse inden for Environmental Engineer-

onseffektiviseringer, der på Aalborg Universitet udgør

ing, fik i 2011 EU-Kommissionens godkendelse som

cirka 10 mio. kr. i 2012 og cirka 20 mio. kr. i 2013

Erasmus Mundus Master Programme. Det er en

og fremover. Formålet med projektet er at optimere

prestigefyldt udnævnelse, som kun gives til udvalgte

den administrative praksis på universitetet, således

uddannelsesprogrammer i Europa. Aalborg Universitet

der også fremadrettet leveres god service og høj

er koordinator for programmet.

kvalitet som følge af effektive processer og et godt
samarbejde på tværs af hele universitetet. Admini-

ECIU har dette år arbejdet målrettet på at styrke

strationen skal derfor gøres så effektiv, tidsvarende

sin gennemslagskraft over for EU. Det er gjort gen-

og digital som muligt, og ved at optimere systemer,

nem fælles indspil til høringer og strategipapirer

processer og sagsgange skal der frigives tid og res-

samt ved at invitere repræsentanter for EU til mø-

sourcer fra uhensigtsmæssig administration til væ-

der og seminarer, hvor cases og særligt innovative

sentlige opgaver, der kan understøtte universitetets

praksisser inden for fx virksomhedssamarbejde er

kerneaktiviteter, forskning, uddannelse og formidling.

blevet præsenteret.

Projektet fortsætter i 2012, bl.a. med udvælgelse
og igangsættelse af relevante effektiviseringsprojekter samt et generelt arbejde med at forankre Lean

Vedtægtsændringer
Beretning 2011

En ændring af universitetsloven betød i juni 2011
en større revision af universitetets vedtægt. Den
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slutning på bestyrelsens møde i februar 2012, hvor

interne proces, som har involveret høring af de
styrende organer, de større studenterorganisationer, fakulteterne, Hovedsamarbejdsudvalget, studieog institutledere samt direktionen, fandt sin afdet fremlagte vedtægtsudkast blev godkendt. Den
godkendte vedtægt fremsendes herefter til Uddannelsesministeren til endelig godkendelse.

som en grundlæggende del af universitetets administrationskultur.

Faglige resultater

Udvikling 2010 - 2011

til 2011. Tallene bag diagrammerne kan findes i den

Diagrammerne nedenfor viser udviklingen på udvalgte

mere detaljerede aktivitetsberetning bagest i denne

områder inden for forskning og uddannelse fra 2010

årsrapport, sammen med en række andre nøgletal.
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Studier og studerende

2011 udgjorde i alt 13.742 studerende. Heraf havde

I 2010 og 2011 godkendte Universitets- og Byg-

1.622 studerende et andet statsborgerskab end

ningsstyrelsen (UBST) efter indstilling fra akkre-

dansk, svarende til en vækst på 296 studerende –

diteringsinstitutionen ACE Denmark, at Aalborg

eller godt 22 % flere i forhold til 2010.

Universitet kunne udbyde følgende nye bachelor-,
kandidat- og masteruddannelser med første optag af

De flere studerende betyder alt andet lige flere

studerende i 2011:

uddannelsesindtægter på længere sigt, men allerede
i 2011 var der en vækst i antallet af STÅ på cirka

◗ Bachelor i anvendt filosofi

10 %, idet STÅ-produktionen steg fra 8.656 i 2010

◗ Bachelor i bioteknologi

til 9.534 i 2011.

◗ Bachelor i bæredygtig bioteknologi
◗ Bachelor i kemiteknologi

Antallet af tildelte bachelorgrader faldt i 2011.

◗ Bachelor i miljøteknologi

Faldet var på 207 grader – fra 1.799 grader i 2010

◗ Bachelor i teknoantropologi

til 1.592 grader i 2011. Faldet var forventet, da

◗ Kandidat i anvendt filosofi

optaget på bacheloruddannelserne i 2008 faldt, bl.a.

◗ Master i informationsforvaltning

som følge af ændrede og skærpede adgangskrav, der
medførte, at mange unge søgte ind i 2007, før de

Af ovennævnte uddannelser udbydes bachelor i bære-

skærpede adgangskrav trådte i kraft i 2008.

dygtig bioteknologi, bachelor i teknoantropologi og
master i informationsforvaltning på campus i Køben-

Derimod blev der tildelt 1.412 kandidatgrader, hvilket

havn og de øvrige, inklusiv bacheloruddannelsen i

er en stigning på godt 11 % i forhold til 2010. Stig-

teknoantropologi, udbydes på campus i Aalborg.

ningen er ikke overraskende, idet den bl.a. skal sættes i forhold til optaget på kandidatuddannelserne,

Med en vækst i KOT-optaget på godt 27 % og på

som var stigende i såvel 2008 som 2009.

knap 12 % i det direkte optag fik universitetet i
2011 for 3. år i træk et historisk højt optag.

Andelen af bachelorer, der gennemfører studiet på

I alt blev 5.386 studerende budt velkommen til en af

normeret tid eller gennemfører det på normeret

universitetets heltidsuddannelser, heraf blev 3.587

tid plus 1 år, er blevet større. Begge kategorier er

optaget via KOT.

steget med 3 %-point fra 2010 til 2011, hvormed
tendens er gældende for kandidaternes gennemfø-

for, at flere unge skal optages på en uddannelse, at

relsestid. Her gennemfører 67 % af de studerende

flere unge skal søge en uddannelse uden for hoved-

en kandidatuddannelse på normeret tid, mens 81 %

stadsområdet, og at de unge efter endt ungdomsud-

gennemfører studiet inden for normeret tid plus

dannelse hurtigere skal i gang med et studium – ger-

1 år. Dette er i forhold til 2010 en stigning på

ne en naturvidenskabelig eller en teknisk uddannelse.

henholdsvis 5 %-point og 3 %-point.

Dette, i sammenhæng med den konjunkturmæssige
udvikling i samfundet, har sandsynligvis været med-

Fakulteternes øgede fokus på gennemførsel og fra-

virkende til det rekordstore optag i 2011.

fald, monitorering af de studerende, tættere kon-

Den store tilgang af nye studerende har betydet en

takt til de studerende og kvalitetsudvikling i det hele

vækst i studenterbestanden på knap 15 %, såle-

taget har dermed båret frugt, og fakulteterne vil

des studenterbestanden på heltidsuddannelserne i

derfor fortsætte det gode arbejde i 2012.

Årsrapport 2011

På samfundsmæssigt plan er der arbejdet politisk

Aalborg Universitet

andelen nu er på henholdsvis 61 % og 69 %. Samme
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I 2011 er det trods finanskrisen og varslede bespa-

Tilskudsfinansierede aktiviteter

relser på efteruddannelsesområdet lykkedes univer-

De tilskudsfinansierede aktiviteter er steget med

sitetet at fastholde niveauet for antal årselever på

13 % i forhold til 2010 og udgør nu 430 mio. kr.

deltidsuddannelserne, der spænder over masterud-

opgjort i forbrug. Dermed udgør disse midler 20 %

dannelser, HD-uddannelser og enkeltfag.

af universitetets samlede indtægter.

En nedgang i optaget af nye studerende på 92 per-

Midler til tilskudsfinansierede aktiviteter kommer

soner sammenlignet med år 2010 har ikke medført

fra en række finansieringskilder, herunder statslige

en reduktion i det samlede antal deltidsstuderende

fonde og programmidler, EU-midler, private fonde og

målt i antal personer, idet det er lykkedes at fast-

virksomheder, indtægter fra kommuner og regioner

holde mange af de studerende, som allerede havde

samt øvrige udenlandske midler.

påbegyndt en deltidsuddannelse. Dette er ikke nogen
selvfølge i nedgangstider, idet flere af deltidsuddan-

Siden 2010 er der sket en vækst i private midler, i

nelserne er opbygget af moduler/enkeltfag, som skal

statslige fonde og programmidler samt i midlerne fra

søges semester for semester. I 2011 havde univer-

kommuner og regioner. Mest markant er væksten i

sitetet således indskrevet 1.637 personer på en

private midler, idet disse er steget 30 % og nu udgør

deltidsaktivitet mod 1.577 personer i 2010,

95 mio. kr. Midler fra staten er ligeledes steget

svarende til en vækst på godt 4 %.

pænt fra 156 mio. kr. til 188 mio. kr., svarende til
21 %, mens midler fra kommuner og regioner stiger

Ph.d.-uddannelse

med 4 % til 74 mio. kr.

I 2011 optog universitetet 272 nye ph.d.-studerende og fastholdt dermed det høje niveau fra de

Indtægterne fra de øvrige finansieringskilder er

seneste år. Universitetet kunne derfor også indfri

faldet, dvs. EU-midler (5 %) og øvrige udenlandske

aftalen med ministeriet om et optag på mindst 270

midler (21 %). Om end det procentvise fald har

ph.d.-studerende i 2011.

været mest udtalt for de øvrige udenlandske midler,
er der kun tale om et fald på cirka 4 mio. kr. til i alt

135 studerende blev tildelt en ph.d.-grad i 2011,

16 mio. kr., og dette fald følger et år, hvor der skete

hvilket er en stigning på knap 21 % i forhold til 2010,

en tredobling af midlerne. Indtægterne fra EU-midler

hvor der blev tildelt 112 grader. Stigningen skal

faldt knap 3 mio. kr. til 57 mio. kr.

sættes i forhold til optaget i 2007/2008, som var
markant større end de forudgående år. Stigningen

Universitetet vurderer løbende projekttilgangen,

var derfor forventet.

og det er tydeligt, at projekttilgangen fortsat er
stigende. Når projekterne aktiveres, giver dette en

Fakulteternes fokus på ph.d.-skolerne, herunder bl.a.

forventning om en fortsat vækst for de tilskudsfinan-

rekrutteringsmuligheder, at opdage de gode talenter,

sierede aktiviteter.

forskellige finansieringsformer og kvalitetssikring af
Beretning 2011

ph.d.-forløbene har hermed haft den ønskede effekt.
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I kapitlet Målrapportering findes der yderligere informationer om ph.d.-uddannelsen – se mål 6 om ph.d.optag og mål 7 om ph.d.-grader i målrapporteringen.

Indtægter
1%
20 %

Økonomiske resultater
Årets resultat
Aalborg Universitet realiserede i 2011 et overskud på

7%

70,7 mio. kr., hvilket er bedre end det budgetterede,
hvor forventningen var et underskud på 11,6 mio. kr.
I forhold til budgettet har der især været vækst i
midlerne fra de tilskudsfinansierede aktiviteter og
fra salg af varer og tjenesteydelser. Flere institutter

72 %

har haft en højere aktivitet end budgetteret for de
tilskudsfinansierede aktiviteter. For salg af varer og
tjenesteydelser vedrører indtægtsstigningen større

■ Statstilskud

■ Tilskudsfinansierede aktiviteter

■ Salg af varer og tjenesteydelser

■ Øvrigt

aktivitet på indtægtsdækket virksomhed, efteruddannelsesområdet, karriereservice for de studerende og

Indtægter

en afledt effekt af flere internationale studerende.

Universitetets indtægter omfatter statslige

Alle de faglige hovedområder havde planlagt en øget

tilskud, der udgør 72 % af de samlede indtægter.

personalerekruttering, som dog først slår fuldt igen-

Statstilskuddet inkluderer bl.a. statens tilskud til

nem i 2012. Derfor blev omkostningerne også mindre

forskning og forskeruddannelse samt taxameter-

end budgetteret, og det bevirkede, sammen med

indtægter udløst på baggrund af de studerendes

indtægtsstigningen, at universitetets resultat blev

aktiviteter.

1% 1%

21 %

et større overskud end forventet.
Indtægter fra eksterne kilder udgør 20 % af universitetets samlede indtægter, efter en stigning på

Årets resultat
i mio. kr.

12 %

Regnskab

Budget Regnskab

49,9 mio. kr. i forhold til 2010. De seneste 2 år er
de tilskudsfinansierede aktiviteter steget med 89,1

2011

2011

2010

2.188,2

2.177,5

2.018,6

-2.136,1

-2.195,1

-1.923,5

Finansielle poster

18,6

6,0

9,2

■
driftsomkostninger
ydelser er tæt
påAndre
niveauet
fra 2010 og udgør 7 %

Resultat

70,7

-11,6

104,3

af indtægterne. De finansielle indtægter er steget

Indtægter
Omkostninger

65 %

mio. kr., hvormed denne indtægtsgruppes andel af
de samlede indtægter er steget med 1 %-point,
mens statsindtægters andel heraf er faldet med
■ Personaleomkostninger

■ Husleje

1■
%-point.
Indtægter fra salg
af Afvarer
og tjenesteAndre forbrugsomkostninger
■
og nedskrivninger

med 9,9 mio. kr., hvilket skyldes en positiv udvikling
af værdien af universitetets obligationsbeholdning,
som følge af det fortsatte rentefald i 2011.

Egenkapital
Egenkapitalen er steget med det realiserede overskud og udgør – ekskl. statsforskrivning – 388,5 mio.

Indtægter

469,9 mio. kr.

i mio. kr.

Egenkapital

Statstilskud

2011

2010

1.597,6

1.480,6

i mio. kr.

2011

2010

Salg af varer og
tjenesteydelser

160,8

158,1

Beretning 2011

kr. Egenkapitalen inklusiv statsforskrivningen udgør

Fri egenkapital primo

305,9

201,6

429,8

379,9

11,9

-

Tilskudsfinansierede
aktiviteter

Bunden opsparing

-

11,9

2.188,2

2.018,6
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Overført resultat

70,7

104,3

Statsforskrivning

81,4

81,4

Bunden opsparing
overført til fri egenkapital

Egenkapital ultimo

469,9

399,2

Ordinære
driftsindtægter i alt
Finansielle indtægter
Indtægter i alt

19,4

9,5

2.207,6

2.028,1

Omkostninger
1% 1%

21 %

Personale
I 2011 kom 270 nye medarbejdere til Aalborg Universitet, svarende til en stigning i antallet af fastansat-

12 %

te på 10 %. Dermed er der nu ansat 2.852 månedslønnede medarbejdere ved Aalborg Universitet.

65 %

Samlet set har der være en stigning i antallet af
videnskabelige medarbejdere på 13 %, mens stig-

■ Personaleomkostninger
■ Andre forbrugsomkostninger

ningen for de teknisk-administrative medarbejdere

■ Husleje

samlet udgør 6 %.

■ Af- og nedskrivninger

■ Andre driftsomkostninger

I løbet af 2011 har der været en vækst i alle de
Omkostninger

videnskabelige medarbejderkategorier. Bl.a. er antal-

Andelen af de forskellige overordnede omkostnings-

let af professorer steget med 19 % og udgør ultimo

grupper er stort set uændret i forhold til 2010.

2011 198 professorer. Antallet af lektorer er steget

Universitetets største omkostningspost er perso-

med 5 % og udgør ultimo 2011 510 lektorer. Antal-

naleomkostninger, der tegner sig for omkring 2/3 af

let af adjunkter er steget med 30 % og udgør ultimo

de samlede omkostninger. Personaleomkostningernes

2011 158 adjunkter.

andel af de samlede omkostninger er steget fra 64 %
til 65 %. Det var ventet, at personaleomkostnin-

Stigningen er en følge af fakulteternes indsats for at

gerne ville stige yderligere i forhold til 2010, men

tiltrække kvalificeret personale for at imødekomme

den planlagte rekruttering af videnskabelige medar-

aktivitetsstigningen på uddannelses- og forsk-

bejdere vil først få fuld økonomisk effekt i 2012 og

ningsområdet. Fakulteterne forventer at tiltrække

fremover.

væsentlig flere videnskabelige medarbejdere i de
kommende år, jf. stillingsplaner og heraf afledte bud-

Andre forbrugsomkostninger udgør 21 % af de sam-

getforventninger.
Ud af et samlet antal videnskabelige medarbejdere

m.m. Det er samme andel af de samlede omkost-

på 1.722 fastansatte personer, inklusiv ph.d.er, er

ninger som i 2010. Udgifter til husleje er steget

496 af disse personer fra udlandet, svarende til 29

men udgør stadig samme andel af omkostningerne

% - eksklusiv ph.d.er udgør andelen af personer fra

som i 2010. Stigningen skyldes, at det har været

udlandet 28 %. Andelen af udenlandske videnskabe-

nødvendigt at tegne flere lejemål – ikke mindst for at

lige medarbejdere er steget med godt 4 % i forhold

imødekomme det større optag af studerende.

til 2010.

Omkostninger
i mio. kr.

For de teknisk-administrative medarbejdere er det
2011

2010

særligt den akademiske medarbejdergruppe, der har
været i vækst, med godt 18 %, mens udviklingen for

Personaleomkostninger

1.378,8

1.237,3

Husleje

256,6

234,9

Andre forbrugsomkostninger

446,5

396,2

Andre driftsomkostninger

21,4

22,5

Af- og nedskrivninger

32,8

32,6

2.136,1

1.923,5

0,8

0,3

2.136,9

1.923,8

Ordinære driftsomkostninger
i alt

den øvrige teknisk-administrative medarbejdergruppe
er status quo. Disse personalegrupper udgør henholdsvis 383 og 701 medarbejdere ultimo 2011.
Universitetet følger løbende udviklingen i personalebestanden gennem periodeopfølgninger til ledelsen,
der, foruden personale, også har fokus på økonomi og
studerende.

Årsrapport 2011

råde, reparationer, vedligehold, kurser, annoncering

Aalborg Universitet

lede omkostninger og omfatter udstyr, forsyningsom-
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Finansielle omkostninger
Omkostninger i alt

Fremtidige fokusområder

Ny udviklingskontrakt

Ny strategi for ligestilling 2012 - 2015

for perioden 2012 - 2014

Ligestillingsarbejdet på Aalborg Universitet fokuserer

Uddannelsesministeriet har meddelt universiteterne,

i disse år primært på 2 mål: dels at få flere kvindelige

at der skal udarbejdes nye udviklingskontrakter for

rollemodeller og dels at sikre, at mandlige og kvinde-

perioden 2012 - 2014. Ministeriet har udmeldt

lige forskere har lige muligheder for at udvikle deres

4 pligtige mål, som universiteterne skal opstille

forskerkarrierer. I 2011 er det lykkedes at opfylde

målepunkter inden for. Herudover skal universiteter-

begge disse mål. Der er således stort set samme

ne opstille 3 - 5 selvvalgte mål. Ministeriets pligtige

ratio af de kvindelige forskere, der går videre fra

mål tager udgangspunkt i følgende områder:

ph.d. til adjunkt og fra adjunkt til lektor, som der er
af de mandlige forskere. Der er desuden igen i 2011

◗ Bedre kvalitet i uddannelserne

sket en stigning i antallet af kvindelige professorer.

◗ Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet
◗ Hurtigere igennem

I 2011 har ligestillingsudvalget på AAU udvidet ana-

◗ Øget innovationskapacitet

lysen til at omfatte overgangen til postdoc samt til
at se på kønsaspektet for TAP-området og for de

Det er hvert enkelt universitets opgave at opstille

internationalt rekrutterede medarbejdere. Des-

konkrete målepunkter inden for hvert område, som i

værre har denne nye statistik vist, at universitetet

sidste ende skal forhandles på plads med ministeriet.

i sin helhed fortsat er præget af, at nogle områder

Udarbejdelsen af den nye kontrakt finder sted i for-

(gældende for både medarbejdere og studerende) er

året 2012, men kontrakten vil være gældende med

mandsdominerede, mens andre er kvindedominerede.

tilbagevirkende kraft.
Ligestillingsudvalget arbejder ud fra devisen om, at
Formålet med den nye udviklingskontrakt er at

diversitet skaber værdi. Det er på dette grundlag, at

fremme universitetets strategiske udvikling samt

arbejdet med en ny strategi for ligestilling i perioden

at skabe synlighed om universitetets arbejde med at

2012 - 2015 vil fortsætte. Universitetet vil fortsat

opfylde samfundsmæssige målsætninger.

stræbe efter, at talentudvikling ikke må hæmmes
af minoritetsfølelse eller af, at talentet overses og

Genindførsel af gruppeeksamen
Uddannelsesministeriet har bekendtgjort, at regeringen ønsker at genindføre gruppeprøver på alle uddannelsesmæssige niveauer, fra folkeskole til universitet.
Aalborg Universitet vil engagere sig i en dialogproces med ministeriet og de øvrige universiteter med
henblik på at drøfte forslagene til de nye regler.
Processen skal bl.a. hjælpe med at afklare, om der
skal sættes grænser for antallet af gruppeprøver og
Beretning 2011

eventuelt også for antallet af deltagere i en gruppe-
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prøve, og om de studerende skal have et retskrav om
at kunne gå til individuel eksamen. Uddannelsesministeriet forventer, at de nye regler for gruppeprøver
kan få virkning fra 1. september 2012.

herved ikke får chancen for at udfolde sig.

Kvalitetssikring

Aalborg Universitet

og institutionsakkreditering

som netværksuniversitet

Ledelsen på Aalborg Universitet ønsker et kontinu-

Aalborg Universitet er ved at konsolidere sin sta-

erligt fokus på udviklingen af en kvalitetskultur på

tus som et netværksuniversitet med campusser i

hele universitetet. En kvalitetskultur, der danner

Aalborg, Esbjerg og København. Netværksstrukturen

baggrund for en systematisk kvalitetssikring og en

stiller store krav til effektiv kommunikation på tværs

løbende kvalitetsudvikling. Kulturudviklingen har stået

af de geografiske afstande. Planen om at flytte cam-

på gennem de senere år, men ledelsen ønsker at gøre

pus i København fra Ballerup til Sydhavnen har derfor

området til et fokuspunkt for hele organisationen og

foranlediget et forstærket fokus på ledelses- og ar-

højne hele universitetets kvalitetssikringssystem.

bejdsformer, der virker hurtigt og problemfrit uanset

Derfor er der igangsat en revision af universitetets

afstanden. Bl.a. skal enhederne fremover knyttes

nuværende kvalitetssikringssystem med udgangs-

tættere sammen via effektive it- og videokonference-

punkt i The European Standard and Guidelines for

systemer.

Quality Assurance og med bred inddragelse af medarbejdere på universitetet.
Uddannelsesministeriet har desuden varslet, at der i
2012 sandsynligvis vil ske en ændring af det nuværende akkrediteringssystem, således at der fremadrettet arbejdes med institutionsakkreditering i stedet for uddannelsesakkreditering. Universitetet vil
naturligvis også have fokus rettet mod denne proces
og sikre, at den bliver en naturlig del af den revision
af universitetets kvalitetssikringssystem, der pågår,
således universitetet bliver rustet til at kunne blive

Årsrapport 2011

Aalborg Universitet

godkendt i en institutionsakkreditering.
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Ferie i trætoppene
Den hvide sandstrand langs den jyske vestkyst kæmper i dag mod ferieresorts i Dubai og eksotiske,
asiatiske øer om turisternes gunst. Men hvordan vinder vi i Danmark slaget, så det er os, der løber
af med de eftertragtede turistkroner? En af løsningerne kunne være at udnytte det potentiale, den
danske natur rummer, og skabe helt unikke oplevelser.
Turisterne svigter Nordjylland. Især udenlandske

Det har Tourism Research Unit sat fokus på i et

turister har de seneste år valgt at holde ferie

3-årigt, tværfagligt forskningsprojekt i samarbej-

andre steder, og antallet af overnatninger falder.

de med Arkitektur & Design og Medieteknologi.

Et af problemerne er, at feriehus-konceptet, som

Et af deres konkrete bud hedder Vendsyssel

dominerer den nordjyske turistindustri, er utids-

Amazonas – og bag den eksotiske overskrift gem-

svarende. Mange af de feriehuse, der er bygget i

mer sig en kanoferie med overnatning i trætop-

60’erne og 70’erne, trænger til en kærlig hånd,

pene. Ideen er at udnytte mulighederne i den

og samtidig er der ikke meget at lave for en bør-

unikke, nordjyske natur og tilbyde både aktiviteter

nefamilie på en blæsende novemberdag i Nordjyl-

og oplevelser til turisterne.

land. Spørgsmålet er derfor, hvad vi skal gøre i
fremtiden?

Sult eller superkartofler
Jordens befolkningstal har allerede passeret 7 milliarder, og det stiger fortsat. Dette betyder bl.a.,
at der bliver flere og flere munde at mætte. Behovet for fødevarer kan ifølge internationale studier

Ikke hvis det står til forskere fra Institut for Kemi

at kortlægge kartoflers komplicerede arvemasse.

og Bioteknologi. De vil nemlig forsøge at løse

Denne viden kan nu bruges til at frembringe nye

problemet ved at gøre produktionen mere effektiv

superkartofler med et endnu højere energiindhold

med nye superafgrøder. Valget er faldet på kar-

og større modstandsdygtighed over for sygdom-

toflen, fordi den i forvejen producerer dobbelt så

me og tørke.

mange kalorier som korn, majs og ris.

Projektet støttes af Det Strategiske Forsknings-

Forædling af afgrøder er normalt en langsomme-

råd, fordi afgrøder fra landbruget også spiller en

lig affære, men forskergruppen prøver at skyde

rolle i moderne energiproduktion og som råvare-

genvej ved at udvikle et DNA-værktøj til kartof-

komponent i den kemiske industri. Superkartof-

felsorter. Gruppen har i forvejen opnået interna-

lerne kan på den måde både gavne sultne forbru-

tional anerkendelse, fordi den har været med til

gere, landbruget og industrien.

Årsrapport 2011

mere landbrugsareal at tage af. Bliver konsekvensen derfor hungersnød?

Aalborg Universitet

faktisk være dobbelt så stort allerede i 2050, og dette er en kæmpe udfordring, fordi der ikke er
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Pludselig hjertedød bliver mindre pludselig
En person, der ellers synes helt rask, kan pludselig falde død om på gaden – en særdeles uhyggelig
tanke! Men faktum er, at hjerterytmeforstyrrelser hvert år er skyld i 200.000 dødsfald i
Nordamerika og Europa, og i mange tilfælde er der ingen forudgående, synlige symptomer.
Eller er der?
Forskere på Institut for Medicin og Sundheds-

Jagten på svar sker i samarbejde med Rigsho-

teknologi vil analysere intet mindre end 410.000

spitalets Hjerteafdeling, Københavns Praktise-

patienters hjertekardiogrammer (EKG) og hel-

rende Lægers Laboratorium og eksperter i USA.

bredsoplysninger for at finde ny viden om de

Analysematerialet er alle de EKG-diagrammer, der

dødelige hjerterytmeforstyrrelser. Forskergrup-

er taget på Københavns befolkning siden 1999,

pen vil dermed afsløre, hvad lægerne bør være

hvilket svarer til over 800.000 EKG’er, da nogle

opmærksomme på, når de studerer udskrifterne,

patienter har fået taget flere. Oplysningerne

således patienter med forhøjet risiko herfor kan

bliver sammenholdt med data fra offentlige sund-

indkredses og få indopereret en hjertestarter.

hedsregistre, hvormed forskerne kan finde frem
til sammenhængen mellem dødsfald og bestemte
mønstre i EKG-målingerne.

Lærerne lærer også
Både den nuværende og den tidligere regering har som målsætning, at flere unge skal have en videregående uddannelse. Dette er nemlig essentielt, hvis Danmark fremover skal klare sig i konkurrencen
på globaliserede markeder over hele verden. Forudsætningen for en videregående uddannelse er dog
en god grunduddannelse – helst den bedste.
gerende uddannelsessystem baseret på viden.

University College Nordjylland og Aalborg Univer-

Viden, der kan bruges inden for skoler, børnehaver

sitet er det nye Laboratorium for forskningsba-

og ungdomsuddannelser. LSP baserer bl.a. derfor

seret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP)

sin forskning på resultater fra det eksisterende

Forskning i fokus

Som led i et skelsættende samarbejde mellem

derfor blevet oprettet ved Institut for Læring

LP-projekt (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse),

og Filosofi. Her samles forskningsviden, profes-

der gennem flere år har indsamlet data om ud-

sionsviden og praksisviden på en fælles platform.

fordringerne i danske skoler og dagtilbud i samar-

Laboratoriet har fokus på forskning, praksis og

bejde med mere end 500 skoler og børnehaver.
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fagdidaktik samt klasse- og skoleledelse og skal

dialog inden for områderne læring, pædagogik,
medvirke til udviklingen af et moderne, velfun-

Dinka-folket får skriftsprog
Den 9. juli 2011 blev verdens nyeste nation født. Efter 21 års blodig borgerkrig opnåede Sydsudan
selvstændighed i forhold til nabolandet mod nord, Sudan, og et sted mellem 7 og 13 mio. sydsudanere går nu i gang med det vanskelige arbejde at skabe en helt ny stat. I den forbindelse kommer en
forsker fra AAU i fremtiden til at spille en afgørende rolle.
Efter mere end 20 års forskning har lektor Torben

Samtidig får hans forskning i fremtiden afgørende

Andersen fra Institut for Kommunikation vakt

betydning for opbygningen af en ny, selvstændig

international opsigt. Han har nemlig udviklet et

sydsudansk stat. Efter selvstændigheden i 2011

skriftsprog til Dinka-folket i Sydsudan. Stammen

har regionale sprog nemlig fået en fremtrædende

hører til områdets største, men har aldrig haft

plads på skoleskemaet i verdens nyeste nation,

sit eget skriftsprog. Gennem utallige interviews

og Torben Andersen har derfor undervist lokale

og observationer i løbet af årene er det imidlertid

lærere i den skriftlige udgave af dinka-sproget.

lykkedes Torben Andersen - som den første i verden - at beskrive dinka-sproget, og i år udgav han
en omfattende grammatik.

Offline – nej tak!
Smarte mobiltelefoner og andre fikse bærbare apparater med hurtig netadgang har gjort det til en
folkesport at være online overalt og hele tiden. I 2020 skønnes vores forbrug af mobildatatrafik at

Forskere fra Institut for Elektroniske Systemer

kapacitet på de offentlige master til den øvrige

prøver at være forudseende ved at sikre fremti-

mobildatatrafik. Forskerne prøver også at forsyne

dens mobilkapacitet, inden flaskehalsproblemerne

udstyret med intelligent teknik, der gør det i

for alvor begynder at vise sig. Det Frie Forsk-

stand til selv at vælge de bedste radiofrekvenser

ningsråd støtter forskernes projekt, som går ud

med færrest forstyrrelser.

på at supplere teleselskabernes basestationer
med lokale ”sendemaster” på arbejdspladser,
skoler samt i private hjem, hvor en stor del af den
mobile datatrafik foregår. Dermed kan datakommunikation og mobilsamtaler på disse steder flyttes over på det faste fibernet, hvilket frigør mobil

Årsrapport 2011

tekniske løsninger.
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blive 1.000 gange større end i 2010, men hvis dette skal kunne lade sig gøre, er der brug for nye
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Pacemaker til blæren
Pacemakere har allerede haft afgørende betydning for tusindvis af hjertepatienters liv og hverdag –
blot ved at afgive et lille stød på et afgørende tidspunkt. Tanken bag pacemakere er faktisk så god,
at forskere på AAU vil bruge den til at lette hverdagen for de 400.000 danskere, som har svært ved
at holde på vandet.
Med støtte fra Højteknologifonden og i samar-

Systemet er blevet testet på grise, men yderlige-

bejde med medico-virksomheden Neurodan har

re forskning skal vise, hvordan patienter reagerer.

forskere fra Institut for Medicin og Sundheds-

Hvis resultaterne heraf er positive, er vejen banet

teknologi udviklet en slags ”blære-pacemaker”

for at udvikle et kommercielt produkt, som egner

til patienter, der lider af inkontinens. Løsningen

sig til langtidsimplantation i mennesker.

er en lille elektrode, som kan indopereres under
lokalbedøvelse. Når elektroden aktiveres via en
fjernbetjening, sender den elektriske impulser
til en nervebane i bækkenbunden, og det hjælper
patienten med at kontrollere blæren.

God skik for juridisk rådgivning
Enhver kan helt lovligt slå sig ned som juridisk rådgiver. Der er nemlig intet lovkrav om hverken
uddannelse, autorisation eller forsikring. Det er endda også tilladt at reklamere for sin juridiske
rådgivning. Dermed er hensynet til fri konkurrence sikret - men hvad så med hensynet til

Forskning i fokus

forbrugeren?
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Loven samt en supplerende bekendtgørelse

Med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond

forsøger at beskytte forbrugeren ved at fastslå,

er der på Juridisk Institut derfor blevet forsket i

at juridisk rådgivning skal være i overensstem-

dette spændingsfelt mellem konkurrencehensyn

melse med ”god skik”. Beskrivelsen af god skik er

og forbrugerhensyn. Forskningen har undersøgt

dog ikke entydig, idet der i loven tages højde for,

markedet for juridisk rådgivning og belyser bl.a.,

at god skik kan ændres over tid. Derfor kan der

hvordan forskellige aktører i samfundet - herun-

opstå situationer med tvivl om, hvilken part, det

der brancheorganisationer - påvirker opfattelsen

er god skik at tage hensyn til ved modstridende

af god skik for juridisk rådgivning. Undersøgelsen

interesser.

har afdækket nye perspektiver, der inspirerer til
forbedringer på området.

Kinesisk på skoleskemaet
Med mere end 1,3 mia. købestærke forbrugere og verdens næststørste økonomi er Kina blevet en af de
stærkeste spillere på den globale scene. Derudover vælger stadig flere virksomheder at flytte produktionen til Asien. Det er altså nødvendigt at forholde sig til både kinesiske leverandører og forbrugere i
fremtiden. Men hvad gør vi, når vi hverken kan tale sproget eller aner, hvordan vi skal begå os i Kina?
- Xièxiè lǎoshī xièxiè.

Det betyder, at skoleeleverne ikke kun har kæmpet med fremmede gloser, men at de også har

Selv med latinske bogstaver kan de kinesiske

smagt på det kinesiske køkken og drukket te efter

gloser være en svær nød at knække. Alligevel har

ældgamle traditioner. Idéen er at introducere

flere nordjyske folkeskoleelever i år gjort forsøget.

kinesisk sprog og kultur tidligt i skoleforløbet, så

Det er sket som led i et pipeline-forskningspro-

interessen kan fortsætte gennem gymnasiet og

jekt, som Confucius Institute for Innovation &

videre til universitetet. Og projektet er en suc-

Learning (CI) på Aalborg Universitet står bag.

ces. 13 skoler har allerede samarbejdet med CI

Med udgangspunkt i innovativ pædagogik og PBL-

om forskningsprojektet, og flere er på vej. Samti-

konceptet har CI nemlig sat fokus på kinesisk

dig modtog CI i år en kinesisk pris for projektet.

sprog og kultur.

Elektronisk sparehjælp
Spar på energien - og sørg for at den kommer fra vedvarende kilder som vind, sol og vand. Det er
mottoet for en igangværende revolution af forbruget i de enkelte husholdninger og i samfundet gener-

Institut for Energiteknik leder et Højteknologi-

energibesparelser i andre elektriske apparater og

fondsprojekt med et budget på over 100 mio. kr.,

installationer. I det konkrete projekt vil der, takket

som bl.a. også inddrager de toneangivende danske

være de deltagende virksomheder, være mulighed

virksomheder Vestas, Danfoss, Grundfos og

for at afprøve potentialet for forbedringer på

Forskning i fokus

elt. Øvelsen er svær, men snedig brug af elektronik kan gøre det hele lidt lettere.

KK-Electronic. Projektet fokuserer på såkaldt ef-

pumper og motorsystemer samt i sol- og vindtek-
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for energiproduktionen fra vedvarende energikil-

fektelektronik. Når fx en vindmølle producerer 10

nologi. Forskningen skal både fremskynde over-

megawatt, tabes der i dag 2 %. Et af projektets

gangen til vedvarende energiproduktion samt give

mål er at reducere dette tab og dermed udnytte

danske virksomheder en konkurrencefordel.

energien bedre. Teknologien spiller en hovedrolle
der, men den kan også bruges til at opnå store
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Målrapportering på
udviklingskontrakten 2011

Aalborg Universitet har indgået en 1-årig udviklingskontrakt med Universitets- og Bygningsstyrelsen
(UBST), gældende for 2011. Udviklingskontrakten er udarbejdet med udgangspunkt i den tidligere udviklingskontrakt, der gjaldt for perioden 2008 – 2010, men ikke alle mål herfra er videreført.

Udviklingskontrakten indeholder 29 mål inden for
forskning, uddannelse, formidling og myndighedsbetjening. Ligesom for den forrige udviklingskontrakt
er der sket opfølgning på graden af målopfyldelse to
gange i løbet af året, herunder halvårsstatus ultimo
juni 2011, hvormed bestyrelsen og ledelsen har haft
mulighed for at følge udviklingen og eventuelt handle
herpå.
I følgende målrapportering gennemgås resultaterne
ved periodens udløb for hvert enkelt mål, herunder
de initiativer, der er iværksat i løbet af året. Ved
vurderingen af resultaterne anvender universitetet
farverne rød, gul og grøn som et udtryk for graden af
målopfyldelse i henhold til det i kontrakten aftalte.
■ G
 røn betyder, at målet er opfyldt.

Resultat 2011

■ G
 ul betyder, at målet ikke er nået, men selvom

Målrapporteringen for 2011 viser følgende:

kontraktperioden er afsluttet, er målet stort set

■ 27 mål er opfyldte i henhold til kontrakten

opfyldt.

■ 2 mål er delvist opfyldte

■ Rød betyder, at målet ikke er opfyldt.

■ Ingen mål er ikke blevet opfyldt

Afrapporteringen er baseret på definitionerne af målene i udviklingskontrakten. Der kan derfor forekomme en-

Målrapportering

kelte afvigelser til de øvrige kapitler, herunder aktivitetsoversigten bagest i årsrapporten.
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Mål 1: Videnskabelige publikationer

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

På AAU viderefordeles basisforsk-

I 2011 blev der registreret 3.222

registrere mindst 2.600 viden-

ningsmidlerne internt til fakulteterne

forskningspublikationer i VBN.

skabelige publikationer.

på baggrund af bl.a. antallet af forskningspublikationer registreret i VBN

Målet er opfyldt.

af universitetets forskere. Derved
øges incitamentet til at publicere.

Mål 2: Udenlandske forskere

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Universitetet tilstræber interna-

Udenlandske forskere,

have mindst 230 udenlandske

tionalisering af forskningsmiljøerne,

pr. 31.12.2011:

forskere.

hvorfor faste forskerstillinger opslås

HUM:

28

internationalt.

SAMF:

20

SUND:

37

Den løbende talentrekruttering med-

TEKNAT:

217

fører en relativ stor andel af uden-

I alt:

302

landske forskere.

Årsrapport 2011
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Målet er opfyldt.
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Mål 3: Udenlandske ph.d.-studerende

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

AAU har haft særligt fokus på opta-

Udenlandske ph.d.-studerende,

have mindst 350 udenlandske

get af ph.d.-studerende i en læn-

pr. 31.12.2011:

ph.d.-studerende.

gere periode, hvilket har medført et
væsentligt meroptag.

HUM:

44

SAMF:

25

Universitetet har efterstræbt

SUND:

princippet om flere samfinansierede

TEKNAT:

324

35

ph.d.-stipendier, hvilket muliggør

I alt:

428

finansieringen af flere ph.d.er.
Målet er opfyldt.
Forskernes internationale relationer
har medført flere indskrivninger af
udenlandske ph.d.-studerende.

Mål 4: EU-tilskudsfinansierede aktiviteter

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Det er et prioriteret indsatsområde

I 2011 har AAU udført tilskuds-

øge de EU-tilskudsfinansierede

at øge den andel af universitetets

finansierede aktiviteter for 56,9

aktiviteter til mindst 50 mio. kr.

samlede indtægter, der er eksternt

mio. kr. i EU-midler, inkl. SBi.

finansieret.Der er derfor fokus på
ansøgningsmuligheder og projektadministration. Samtidig bliver en andel
af overheadindtægterne lagt ud til
institutterne, hvormed der skabes

Målrapportering

incitament til at hjemtage midler.
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Målet er opfyldt.

Mål 5: Tilskudsfinansierede aktiviteter for private midler

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Jf. initiativer under mål 4.

I 2011 har AAU hjemtaget 118,3

udføre tilskudsfinansierede

mio. kr. i øvrige danske og uden-

aktiviteter for øvrige danske og

landske private midler til udførelse

udenlandske private midler for

af tilskudsfinansierede aktiviteter,

mindst 80 mio. kr.

inkl. SBi.
Målet er opfyldt.

Mål 6: Ph.d.-optag

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Som et af initiativerne til opnå et

Ph.d.-optag, 2011:

optage mindst 270 ph.d.-stu-

øget optag, har AAU intensiveret

HUM:

39

derende.

indsatsen for at skaffe samfinansie-

SAMF:

39

rede stipendier.

SUND:

32

TEKNAT:

162

I alt:

272

Målet er opfyldt.

Mål 7: Ph.d.-afhandlinger
Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Ph.d.-skolerne følger løbende op på

Ph.d.-grader, 2011:

godkende mindst 125 ph.d.-

procedurer til kvalitetssikring og ef-

HUM:

afhandlinger.

fektivitet under hele ph.d.-forløbet.

SAMF:

17

SUND:

17

Der er iværksat flere tiltag, der

TEKNAT:

støtter de studerende i forløbet.

I alt:
Målet er opfyldt.

9

92
135

Årsrapport 2011

Mål
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2011
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Mål 8: Oprettelse af ph.d.-skoler

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Ph.d.-skolen blev oprettet i 2011.

Der er oprettet en ph.d.-skole

oprette en 4. ph.d.-skole, inden

inden for sundhedsvidenskab.

for sundhedsvidenskab.

Ph.d.-skolen hedder The Doctoral
School in Medicine, Biomedical Science
and Technology.
Målet er opfyldt.

Mål 9: Kvindelige professorer

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Aalborg Universitets ligestillingsud-

Kvindelige professorer, 2011:

beskæftige 30 kvindelige pro-

valg har i efteråret 2011 formuleret

fessorer.

en ny strategi for ligestilling 2011 -

HUM:

2015. Strategien forventes vedta-

SAMF:

get primo 2012.

SUND:

Ligestillingsudvalget forventes i

TEKNAT:

2012 at fremlægge en monitorering

FÆLLES:

og analyse af overgangsfrekvenser i

I alt:

den videnskabelige stillingsstruktur

Målrapportering

for universitetets bestyrelse.
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Målet er opfyldt.

12
9
1
12
1
35

Mål 10: Bacheloroptag

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

AAU optog 3.587 studerende gen-

Optag, 2011:

arbejde for et ekstra optag

nem Den Koordinerede Tilmelding

på 30 studerende i forhold til

(KOT). Det var 27 % flere end 2010,

HUM:

946

optaget den 1. oktober 2010,

hvor universitetet også oplevede et

SAMF:

984

hvilket vil betyde et bachelor-

rekordoptag.

SUND:

348

optag pr. 1. oktober 2011 på

Der er bl.a. oprettet nye uddannel-

TEKNAT:

1.309

2.846 studerende.

ser, og der har i samfundet været

I alt:

3.587

fokus på at uddanne sig.

(opgjort 1/10 2011)

AAU har haft fokus på:

Målet er opfyldt.

◗ Løbende strategier for og tiltag til
øget rekruttering.
◗ Gennemførsel og frafald.
◗ Kvalitetssikring og –udvikling af uddannelserne.
◗ Et godt studiemiljø.

Mål 11: Dimittender

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Jf. initiativer under mål 10.

Dimittender, studieåret 2011
Kandidater

ter.

HUM

413

315

SAMF

480

429

SUND

86

63

613

605

1.592

1.412

TEKNAT
I alt

Målet er opfyldt.

Årsrapport 2011

Bachelorer

lorer og mindst 1.400 kandida-

Aalborg Universitet

dimittere mindst 1.400 bache-
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Mål 12: Gennemførelsesprocenter

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

AAU har fokus på:

Gennemførelsesprocenter i

arbejde for at fastholde gen-

◗ Gennemførelse og frafald.

2011:

nemførselsprocenter på føl-

◗ Et bedre værktøj til monitorering

gende niveauer:

af studerende: med indførelsen af

Bachelorer

Norm.

Norm tid.

tid

+1 år

QlikView er det blevet nemmere
Bachelor Kandidat
Norm. tid

55 %

40 %

Norm. tid+1 år 65 %

65 %

at få overblik over de studerendes

HUM

61 %

70 %

progression.

SAMF

60 %

67 %

SUND

58 %

66 %

skifte studie på 1. studieår samt

TEKNAT

59 %

69 %

nye specialeregler.

I alt

61 %

69 %

Kandidater

Norm.

Norm tid.

tid

+1 år

◗ En større fleksibilitet mht. at

◗ En tættere kontakt til studerende, herunder vejledning og personlige samtaler med frafaldstruede
studerende.
◗ Fortsat implementering af den

HUM

57 %

77 %

SAMF

47 %

72 %

ændrede studiestruktur på de

SUND

92 %

92 %

resterende uddannelser, herun-

TEKNAT

84 %

88 %

der revidering af forholdet mellem

I alt

67 %

81 %

ECTS og læringsmål.

Målrapportering

Målet er opfyldt.
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Mål 13: Entrepreneurship og innovation

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

I 2011 har AAU arbejdet videre med

Alle kandidatstuderende på AAU

tilbyde alle kandidatstuderende

universitetets workshop WOFIE

har i 2011 fået tilbud om under-

undervisning og vejledning i en-

(Workshop for Innovation and Entre-

visning og vejledning i entrepre-

preneurship) og har bl.a. samarbej-

neurship og innovation.

trepreneurship og innovation.

det med Syddansk Universitet og
Roskilde Universitet.

Alle kandidatstuderende blev i
foråret 2011 tilbudt deltagelse på

Der arbejdes bl.a. via SEA på at

WOFIE. 409 kandidatstuderende

udbrede entreprenørskab og innova-

deltog.

tion i curriculum, og der opleves en
stigning i kursusdeltagelsen på flere

Målet er opfyldt.

studier.

Mål 14: Iværksætterforløb

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil mindst 40 studeren-

Inkubatorordningen på AAU har

I 2011 gennemførte 60 studeren-

de og nyuddannede gennemføre

fungeret i mere end 5 år, og gennem

de/dimittender et inkubatorforløb.

et inkubatorforløb.

perioden er der kontinuerligt blevet
arbejdet med, hvordan AAU sikrer,
at flere studerende under og efter
afsluttet studium får mulighed for
at arbejde med virksomhedsopstart.
Ordningen er velfungerende med stor
tilslutning og med en opstartsfre-

Målrapportering

kvens på ca. 50 % af deltagerne.
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Målet er opfyldt.

Mål 15: Internationale studerende

2011

Mål

Initiativer

I 2011 vil Aalborg Universitet

Direktionen besluttede i marts

Udgående studerende, studieåret

sende 400 studerende ud på

2011 at iværksætte nye initiativer

2010/2011:

ophold af 3 - 9 måneders varig-

samt konkrete, praktiske ændringer

hed som en integreret og meri-

i forsøget på at skabe balance i ud-

HUM:

terende del af deres uddannelse

vekslingen af gæstestuderende med

SAMF: 		
117

samt modtage 400 studerende

udlandet:

SUND: 		
14

fra udlandet.

◗ Information til studieledere og

TEKNAT: 		
130

studienævnsformænd om konkrete

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I alt: 		

170

431

tiltag.
◗ Tilskud fra AAU’s internationaliseringspulje, som kun udbetales

Indgående studerende, studieåret

til de studerende, der har opnået

2010/2011:

en forhåndsmerit på mindst 5
meritgivende ECTS point, eller til

HUM: 		
97

studerende, der realiserer deres

SAMF: 		
68

merit ved hjemkomsten. Ellers skal

SUND: 		
8

midlerne tilbagebetales. Denne

TEKNAT: 		
375

ordning er forsøgt udstrakt til

I alt: 		

548

praktikpladsophold.
◗ Indskærpelse af behov for gen-

Målet er opfyldt.

sidighed i udveksling ift. nye og
eksisterende udvekslingsaftaler. I
visse tilfælde har udbetaling af et
rejselegat været betinget af, at
sandsynligheden for gensidighed
forklares.
◗ Opfølgning hos studieledere på de
nye, skærpede regler for udveksling og forhåndsmeritgodkendelse.

udveksling og gensidighed.
◗ Afholdelse af workshop med fokus
på at få danske studerende på
udlandsophold under studiet.
◗ Indarbejdelse af balance i udveksling i studieforvaltningens strategi.

Årsrapport 2011

database mhp. at monitorere

Aalborg Universitet

◗ Opdatering af den internationale
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Mål 16: Engelsksprogede uddannelser

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Aalborg Universitet udbyder ud-

AAU udbød i 2011 70 uddannelser

udbyde mindst 60 hele uddan-

dannelser på engelsk for at kunne

på engelsk, herunder specialise-

nelser på engelsk.

tiltrække dygtige internationale

ringer.

studerende fra udlandet, jf.

www.studyguide.aau.dk. Dette giver

Målet er opfyldt.

et internationalt studiemiljø og et
potentielt rekrutteringsgrundlag til
ph.d.-området.

Mål 17: Studiemiljø

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Den lovpligtige undervisningsmil-

AAU’s studiemiljøundersøgelse fra

tage initiativ til, at der igang-

jøvurdering (UMV) kaldes på AAU

marts 2011 var generelt meget

sættes en studiemiljøundersø-

for studiemiljøvurdering (SMV), da

positiv, hvad angik de studerendes

gelse.

AAU’s undersøgelse omfatter mere

trivsel og oplevelse af engagemen-

end undervisning.

tet blandt underviserne. Undersøgelsen indikerede, at der var behov

AAU iværksatte i 2010 et 3-årigt

for forbedringer på de fysiske og

projekt med det formål at forbedre

æstetiske områder, særligt på

studiemiljøet på AAU.

campus i Ballerup.

AAU gennemførte i marts 2011 en

Målet er opfyldt.

studiemiljøundersøgelse, der kortlagde det fysiske, psykiske og æstetiske

Målrapportering

undervisningsmiljø.
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Mål 18: Uddannelseskvalitet

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

AAU’s kvalitetssikring kan følges på

AAU har i 2011 fulgt ACE Den-

fortsætte med at få foretaget

www.kvalitetssikring.aau.dk.

marks akkrediteringsturnus og

uddannelsesakkrediteringer,

afleveret alle akkrediteringsrap-

som følger Akkrediteringsinsti-

porter til de angivne deadlines.

tutionens cyklus for uddannel-

AAU har i 2011 fået godkendt

sesakkrediteringer.

28 eksisterende uddannelser og
betinget godkendt 3 eksisterende
uddannelser. Ingen uddannelser har
fået afslag.
Målet er opfyldt.

Mål 19: Kvalitetssikring

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

Aalborg Universitets

Rigsrevisionen har i 2011 undersøgt

AAU arbejder kontinuerligt på at

kvalitetssikring vil leve op til

universiteternes kvalitetsarbejde og

udvikle og forbedre universitetets

Standards and Guidelines for

konkluderet, at ”universiteternes

kvalitetssikringssystem og på

Quality Assurance in the Euro-

kvalitetsarbejde generelt er blevet

skabe en kvalitetskultur, der når ud

mere målrettet og helhedsorienter-

i alle led af organisationen.

et, og at de i højere grad foretager

Universitetets kvalitetssikrings-

uddannelsesevalueringer og inddrag-

politik er bl.a. baseret på Stan-

er forskellige eksterne interessenter

dards and Guidelines for Quality

i kvalitetsarbejdet”.

Assurance in the European Higher
Education Area (ESG’er). I løbet af
taget en større revision af universitetets kvalitetssikringspolitik,
herunder om alle områder lever op
til ESG’erne.
Målet er opfyldt.

Aalborg Universitet

2011 og 2012 vil der blive fore-

Årsrapport 2011

pean Higher Education Area.
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Mål 20: Elitekandidater

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

AAU har i 2011 oprettet eliteuddan-

Aalborg Universitet har i 2011

have et optag på mindst 25 på

nelserne Data-intensive systemer og

optaget 29 studerende på elite-

eliteuddannelserne.

i Videregående sociologiske studier.

uddannelserne. De fordeler sig
således:

Der er fokus på, at studienævnene
informerer studerende om mulig-

Optag på eliteuddannelser, 2011:

heden for eliteuddannelse, samt på

HUM: 		
8

talentspotting, bl.a. via afholdelse

SAMF:		
5

af informationsmøder og personlige

SUND: 		
0

samtaler med potentielle elitestude-

TEKNAT:		
16

rende.

I alt: 		

Eliteuddannelser på AAU:

Målet er opfyldt.

◗ Persuasivt Design
◗ Turisme
◗ Komparative Velfærdsstudier og
Arbejdsmarkedsrelationer
◗ Industriel dynamik
◗ Videregående sociologiske studier
◗ Data-intensive Systemer
◗ Indlejret Software
◗ Molekylær Bioteknologi

Målrapportering

◗ Trådløs Kommunikation
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29

Mål 21: Problembaseret læring

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

AAU afholder den 14. marts 2012

AAU arbejder kontinuerligt for at

styrke universitetets innovative

pædagogisk dag for alle undervisere,

udbrede kendskabet til princip-

uddannelser ved at udbrede

hvor temaet bliver udfordringer og

perne for PBL-modellen.

kendskabet til principperne for

udviklingsmuligheder ift. PBL.

Bl.a. oprettede AAU PBL-akademiet pr. 1. december 2011.
PBL-akademiet hjælper studienævnene med at implementere
PBL i uddannelserne, ligesom
der bliver arbejdet på at udbrede
kendskabet til og anvendelsen af
PBL blandt studerende. Dette
forventes at kunne styrke de innovative uddannelser.
PBL-akademiet arrangerer også
PBL-forskningsseminarer og vil
fremadrettet etablere et stærkt
netværk blandt PBL-forskere
og -praktikere for at styrke og
kontinuerligt udvikle Aalborg PBLmodellen.

Aalborg Universitet

Målet er opfyldt.

Årsrapport 2011

Aalborg PBL-modellen.
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Mål 22: Fysiske studiepladser

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Folketingets Finansudvalg godkendte

Nye lejemål er indgået i 2011 for

sikre, at alle studerende har en

i januar 2012, at AAU kan leje No-

at dække lokalebehovet som følge

fysisk studieplads til rådighed

kias hidtidige danske hovedkvarter på

af den øgede studenterbestand.

på universitetet, når de har

Frederikskaj i København SV. Univer-

Der er på udvalgte steder ud-

behov for det.

sitetets udvikling i Københavnsom-

arbejdet sammenhængende

rådet er beskrevet i ledelsesberet-

udviklings- og renoveringsplaner

ningen.

samt mere effektiv udnyttelse af
eksisterende grupperum.

1. studieår på bacheloruddannelser-

Desuden er der mange nybygge-

ne på Badehusvej har i 2011 fået

rier under opførelse, og flere er på

tilført 11 grupperum, og i begyndel-

vej de kommende år, bl.a. opførel-

sen af 2012 bliver der sikret adgang

sen af nye auditorier.

til to seminarrum (2 x 60 pers.) og
et ekstra auditorium (160 pers.).

Bl.a. på de kreative uddannelser

Dette opfylder det fysiske behov for

på Det Humanistiske Fakultet bli-

1.000 studerende.

ver der eksperimenteret med nye

Juridisk Institut har overtaget to

læringsrum, hvor der indsamles

seminarrum på Niels Jernes Vej

erfaringer med, hvilke studiemiljø-

8A (35 og 80 pers.) pr. september

faciliteter, der kan være med til

2011.

at skabe nye læreprocesser og
være attraktive at indarbejde ved

Der er lavet en sammenhængende

opførelsen af nye bygninger.

udviklings- og renoveringsplan for
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Målet er opfyldt.

på hovedcampus.
En detaljeret behovsanalyse på
universitetsniveau af det fremtidige
fysiske behov er blevet udarbejdet

Årsrapport 2011

planlægning).

Aalborg Universitet

til ministeriet (strategisk fysisk
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Mål 23: Samarbejdsaftaler med Professionshøjskolen University
College Nordjylland og Ingeniørhøjskolen i København

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

AAU’s tætte samarbejde med

AAU har i 2011udbygget det i

udbygge det tætte samarbejde

Professionshøjskolen University Col-

forvejen tætte samarbejde med

med Professionshøjskolen Uni-

lege Nordjylland blev fastholdt ved

Professionshøjskolen University

versity College Nordjylland og

jævnlige møder mellem de to institu-

College Nordjylland.

Ingeniørhøjskolen i København.

tioner. I 2011 fortsatte samarbejdet bl.a. inden for følgende emner:

Ingeniørhøjskolen i Københavns

udveksling af undervisningsydelser,

beslutning i sommeren 2011 om

samlæsning, efter- og videreuddan-

at arbejde tættere sammen med

nelse, internationalt samarbejde,

DTU betød, at AAU i andet halvår

sprogcenter, merit og crossover,

af 2011 nedprioriterede samar-

professionsmasteruddannelser samt

bejdet med ingeniørhøjskolen.

Nordjysk Elitesport.
Målet er udvalgt til nærmere
I første halvdel af 2011 blev der
arbejdet på muligheden for en fusion
med Ingeniørhøjskolen i København
(IHK), og AAU udarbejdede i den
forbindelse et fusionsprospekt. AAU
havde ligeledes arbejdet med planer
om at købe ydelser af IHK på det
internationale område samt studievejledning. Samtidig havde AAU
planer om at udvide sine aktiviteter i
Ballerup i form af et nybyggeri, hvor
AAU i samarbejde med UBST nåede
at afholde en arkitektkonkurrence.
Disse tiltag blev imidlertid sat i bero,
da IHK i sommeren 2011 valgte at
satse på et tættere samarbejde med
DTU. I andet halvår af 2011 valgte
AAU at nedprioritere samarbejdet

Målrapportering

med IHK som konsekvens heraf.
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analyse.

Mål 24: Efter- og videreuddannelse

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

AAU er ved at etablere et mastera-

I 2011 havde AAU 1.637 deltids-

tilbyde efter- og videreuddan-

kademi, bl.a. med det formål at øge

studerende, svarende til 521

nelse, hvor der er en bæredyg-

den eksterne og interne opfattelse

årsstuderende.

tig efterspørgsel på arbejds-

af AAU som et attraktivt efter- og

markedet.

videreuddannelsesuniversitet.

I 2010 havde AAU 1.577 deltidsstuderende, svarende til 527
årsstuderende.
Dermed er antallet af personer
indskrevet på en deltidsuddannelse
steget med 4 %, mens dette målt
i antal årselever er status quo.
Efter- og Videreuddannelse,
2011
Fakultet	Deltids-

Års-

studerende

elever

HUM

378

137,9

SAMF

990

304,4

SUND

56

19,6

TEKNAT
I alt

213

58,9

1.637

520,8

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

AAU’s mediestrategi satser be-

I 2011 blev der registeret 5.664

registrere mindst 5.000 bidrag

vidst på, at der gøres en indsats for

presseklip og 431 formidlings-

til artikler, presseklip, tv, radio

løbende offentliggørelse af universi-

publikationer i VBN, i alt 6.095

m.m.

tetets uddannelses- og forsknings-

bidrag.

resultater.
Målet er opfyldt.

Årsrapport 2011

Mål 25: Formidling af uddannelses- og forskningsresultater

Aalborg Universitet

Målet er opfyldt.
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Mål 26: Økonomisk forpligtende samarbejdsaftaler

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Der er etableret incitamentsordnin-

AAU har i 2011 indgået 685

indgå mindst 500 økonomisk

ger, der skal motivere forskere til at

gensidigt økonomisk forpligtende

forpligtende samarbejdsaftaler.

hjemtage eksterne midler.

samarbejdsaftaler, inkl. SBi.
Målet er opfyldt.

Mål 27: Salg af patenter og licenser
Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

Der har været fokus på udvikling

AAU har i 2011 modtaget 47

sælge mindst 10 patenter og

af forretningsprocessen for kom-

indberetninger om nye opfindelser,

licenser.

mercialisering samt på udvikling af

solgt og licenseret 23 opfindelser

et relationsbaseret, kommercielt

og etableret 1 ny spinout-virk-

netværk.

somhed.

Generelt har der været en vækst i

Målet er opfyldt.

antallet af indberettede opfindelser,
som udspringer af etableret forskning på AAU. Til gengæld har der
været færre indberetninger af nye
opfindelser baseret på etablerede
samarbejder med virksomheder. Det
betyder samlet set et fald i antallet
af indberetninger fra 2010 til 2011.
Niveauet fra 2008/2009 fastholdes
dog.
Der blev stiftet 1 spin-out selskab
mellem hhv. AAU, NOVI og Massachusetts Institute of Technology

Målrapportering

(MIT).
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2011

Mål 28: Certificering af matchmakere og
oprettelse af kontaktcentre
Mål

2011

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I 2011 vil Aalborg Universitet

AAU Matchmaking har i 2011 prio-

AAU har certificeret 83 eksterne

have certificeret 80 matchma-

riteret indsatsen på diverse events,

matchmakere og har etableret

kere og have oprettet 12 aktive

større konferencer og virksomheds-

12 aktive kontaktcentre (match-

kontaktcentre (matchpoints).

besøg.

points).

AAU Matchmaking har også afholdt

Målet er opfyldt.

Tour-de-Kommune, hvor studerende
og nyledige AAU-akademikere tilbringer en hel dag i en nordjysk kommune, med det formål at skabe flere
akademikerjob i udkantsområderne
og i små- og mellemstore virksomheder.

Mål 29: Effektiv og målrettet myndighedsrådgivning

2011

Mål

Initiativer

Målopfølgning pr. ultimo 2011

I henhold til AAU’s aftale med

SBi vil i 2012 have skærpet op-

Ud af 13 afsluttede myndigheds-

daværende Økonomi- og Er-

mærksomhed på resultatkravet, som

projekter er 10 afsluttet tilfreds-

hvervsministerum om forsk-

også er videreført i en ny aftale med

stillende, mens 3 projekter ikke

ningsbaseret myndighedsbetje-

Energistyrelsen om forskningsbase-

har indfriet kriterierne i aftalen.

ning for 2008 - 2011 leverer

ret myndighedsbetjening for 2012

Opfyldelsesgraden er på den bag-

SBi bl.a. myndighedsrådgivning

- 2015.

grund opgjort til 77 %.

projekter. Det er et resultat-

SBi vil endvidere i sin handlingsplan

Målet er udvalgt til nærmere

mål, både i aftalen med Øko-

for strategi 2015 indarbejde initia-

analyse.

nomi- og Erhvervsministeriet

tiver, der har til formål at synlig-

og i AAU’s udviklingskontrakt

gøre og yderligere fokusere arbejdet

med Universitets- og Bygnings-

med myndighedsprojekterne internt

styrelsen, at mindst 90 % af

i organisationen samt skærpe den

projekterne skal gennemføres

løbende evaluering og kvalitetssikring

inden for aftalt tid og leve op til

af myndighedsprojekterne.

Årsrapport 2011

aftale om kvalitet og aktivitet.

Aalborg Universitet

i form af konkrete myndigheds-
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Målrapportering

ANALYSE AF UDVALGTE MÅL
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Mål 23:

Mål 29:

Samarbejdsaftaler med Professions-

Effektiv og målrettet

højskolen University College Nordjylland

myndighedsrådgivning

og Ingeniørhøjskolen i København
I henhold til Aalborg Universitets aftale med davæI 2011 vil Aalborg Universitet udbygge det tætte

rende Økonomi- og Erhvervsministeriet om forsk-

samarbejde med Professionshøjskolen University

ningsbaseret myndighedsbetjening for 2008 - 2011

College Nordjylland (UCN) og Ingeniørhøjskolen i

leverer SBi bl.a.myndighedsrådgivning i form af kon-

København (IHK).

krete myndighedsprojekter. Det er et resultatmål,
både i aftalen med Økonomi- og Erhvervsministeriet

Resultat

og i Aalborg Universitets udviklingskontrakt med

Aalborg Universitet har i 2011udbygget det i forve-

Universitets- og Bygningsstyrelsen, at mindst 90 %

jen tætte samarbejde med UCN.

af projekterne skal gennemføres inden for aftalt tid
og leve op til aftale om kvalitet og aktivitet.

Samtidig har universitetet nedtonet et ellers stærkt
samarbejde med IHK, da IHK i løbet af 2011 valgte

Resultat

at indlede et tæt samarbejde med DTU.

Ud af 13 afsluttede myndighedsprojekter er 10
indfriet kriterierne i aftalen. Opfyldelsesgraden er på

Samarbejdet med professionshøjskoler og an-

den baggrund opgjort til 77 %.

dre uddannelsesinstitutioner vil fortsat være en
prioritet for Aalborg Universitet og vil fremover

Initiativer

blive bredere end tidligere, hvor fokus primært har

SBi vil i 2012 have skærpet opmærksomhed på

været på IHK.

resultatkravet, som også er videreført i en ny aftale
med Energistyrelsen om forskningsbaseret myndig-

Universitetet satser allerede i det kommende år

hedsbetjening for 2012 - 2015.

på at styrke samarbejdet med RUC og med Metropol og samtidig udbygges det tætte samarbejde

SBi vil endvidere i sin handlingsplan for strategi

med UCN fortsat, bl.a. gennem indgåelsen af en ny

2015 indarbejde initiativer, der har til formål at

samarbejdsaftale vedrørende ph.d.-uddannelse for

synliggøre og yderligere fokusere arbejdet med

undervisere ved Professionshøjskolen University

myndighedsprojekterne internt i organisationen samt

College Nordjylland.

skærpe den løbende evaluering og kvalitetssikring af
myndighedsprojekterne.

Årsrapport 2011

Initiativer

Aalborg Universitet

afsluttet tilfredsstillende, mens 3 projekter ikke har

67

Internationale konferencer
på Aalborg Universitet 2011

Oversigt over de største nationale og internationale konferencer, som Aalborg Universitet har afholdt i
løbet af 2011. Herudover har universitetet afholdt en række mindre konferencer, symposier og seminarer.

Titel Dansk Sociologkongres
Social forandring
Tidspunkt 20.-21. januar 2011
Titel 5
 th International Conference on
The financial crisis, welfare state
challenges and new forms of risk
management
Betydningen af finanskrisen for velfærdsstatens udfordringer og forandringer
Tidspunkt 2. marts 2011
Titel T
 he 6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation
Fremme af bæredygtig udvikling i det
byggede miljø

Internationale konferencer på Aalborg Universitet 2011

Tidspunkt 13. - 14. april 2011

68

Titel Å
 rskonference i Foreningen for
Kønsforskning I Danmark
Magt og Mobilisering
– lokalt, nationalt og globalt
Tidspunkt 30. april 2011
Titel F
 isheries Conference - The CFP
Reform
The Ongoing CFP Revision Process

Titel M
 edia-on-the-Move
– Konference om mobile medier
Fremtidens mobile services
og oplevelser
Tidspunkt 16.-17. maj 2011
Titel T
 elekat
Afslutningskonference for projektet
Telekat
Tidspunkt 17. maj 2011
Titel K
 emiteknologi anno 2011
– Konference for kemiingeniører
Materialeteknologi, miljøteknologi,
olie- og gasteknologi og kemiteknologi
generelt
Tidspunkt 30.-31. maj 2011
Titel N
 ew Alliances
– Body, Nature and Social Relations
How do humans interact with
architecture or nature?
Tidspunkt 6.-7. juni 2011
Titel L
 aser Talks 2011
The use of lasers for evoking pain
Tidspunkt 9.-10. juni 2011

Tidspunkt 6. maj 2011
Titel Mobilen, læringsstile og den elektroniske lærebog – CMI konference
Udvikling af det danske uddannelsessystem gennem mobilteknologi m.v.
Tidspunkt 6. maj 2011
Titel T
 he 8th NORBS 2011
– Nordic Benthological Society
Food Webs and Climate Change
Tidspunkt 9.-12. maj 2011

Titel T
 he 15th Nordic Baltic
Conference on Biomedical
Engineering & Medical Physics
– NBC 2011
Cooperation for health
Tidspunkt 14.-17. juni 2011
Titel K
 onference om Fælles Medicin Kort
Status for FMK og forventninger til
udbredelsen af systemet
Tidspunkt 15. juni 2011

Titel T
 he 1st International North Sea
Wind, Bio & Solar Energy Synergistic
Workshop and Symposium
The focus areas are novel technologies
of tomorrow, efficient utilization and
optimization of smart grid solutions
Tidspunkt 19.-21. juni 2011
Titel E
 URA - European Urban Research
Association
Cities without limits
Tidspunkt 23.-25. juni 2011
Titel F
 orum Acusticum – the European
Acoustics Association
Tidspunkt 27. juni – 1. juli 2011

Titel T
 he 5th International Conference
on Research and Practical Issues of
Enterprise Information Systems –
CONFENIS 2011
Re-conceptualizing Enterprise
Information Systems
Tidspunkt 16.-18. oktober 2011
Titel T
 he 4th Sino-Nordic Gender and
Women’s Studies Conference
Travelling Theories within the Context
of Globalisation. Transnational
Feminism and Knowledge Production
Tidspunkt 25.-27. oktober 2011
Titel T
 he 3rd Annual Aalborg Symposium
on The Advances in Neurophysiology
and Neural Rehabilitation Engineering of Movement
Disseminating the most relevant
and recent achievements in neural
engineering applied to rehabilitation
Tidspunkt 26.-28. oktober 2011

Titel S
 atellite Symposium of
the EFIC Meeting
Neuroplasticity in Chronic
Musculoskeletal Pain:
Achievements and Perspectives
from Translational Pain Research
Tidspunkt 19.-20. september 2011
Titel F
 ORMATS 2011
Formal Modeling and Analysis
of Timed Systems
Tidspunkt 21.-23. september 2011
Titel I-dage – konference om indvandring
og migration
Indvandring, arbejdsmarked og velfærd,
den mangfoldige folkeskole, og etniske
minoriteter og sundhed
Tidspunkt 6.-7. oktober 2011
Titel E
 -sundhedsobservatoriets
årskonference 2011
Tid til forandring. Fokusskifte fra
sygdom mod sundhed – e-sundhed
som løftestang fornyelse i sundhedsvæsenet
Tidspunkt 11.-12. oktober 2011

Tidspunkt 24.-25. november 2011
Titel E
 uropean Robotics Week
Over 350 robotics related events
throughout Europe with more than
130 participating organisations from
19 European countries
Tidspunkt 28. november – 4. december 2011
Titel D
 ansk kvantespring for
Nervestimulation
Implanterbar Neurale Proteser
Tidspunkt 6. december 2011
Titel ArtsIT – the 3rd International ICST
Conference on Arts and Technology
Art to all people while offering the
artists a creative tool to extend the
grammar of the traditional arts
Tidspunkt 7.-9. december 2011
Titel A
 pExperience – ApExit
Afslutningskonference for ApEx
og præsentation af resultaterne af
projekterne
Tidspunkt 8. december 2011

Aalborg Universitet

Tidspunkt 22.-23. august 2011

Titel Invitation to Kick-off conference for
EDGE
The launch of the new Centre for
Equality, Diversity and Gender at the
department of Culture and Global
Studies

Årsrapport 2011

Titel T
 rafikdage på AAU
Forskningsresultater, analyser og
praktiske erfaringer fra projekter
inden for transportsektoren
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt

Det tilkendegives hermed:

årsrapporten for Aalborg Universitet.
◗ at årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporÅrsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

ten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller

Bekendtgørelse om tilskud og regnskab m.v. ved

udeladelser, herunder at målopstillingen og målrap-

universiteterne nr. 1373 af 10. december 2007,

porteringen er fyldestgørende,

med tilhørende ændringer. De tilhørende ændringer

◗ at de dispositioner, som er omfattet af regnskabs-

er følgende: nr. 689 af 25. juni 2008, nr. 45 af 22.

aflæggelsen, er i overensstemmelse med love og

januar 2009, nr. 779 af 11. august 2009 samt nr.

andre forskrifter samt med indgåede aftaler og

816 af 22. juni 2010.

sædvanlig praksis og
◗ at der er etableret forretningsgange, der sikrer en
økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler,
der er omfattet af årsrapporten.

23. april 2012

Påtegning
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Finn Kjærsdam

Peter Plenge

Rektor

Universitetsdirektør

Godkendt af bestyrelsen
23. april 2012
			

Lars Bonderup Bjørn
Bestyrelsesformand

Lars Arendt-Nielsen

Jens Kristian Gøtrik

Pirkko Liisa Raudaskoski

Ann-Helén Bay

Lisbeth Rosted

Mette Davidsen-Nielsen
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Tina Bujakewitz
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Birgitte Possing
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen for
Aalborg Universitet

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre

Påtegning på årsregnskab

Revisors ansvar

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Universitet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om års-

for perioden 1. januar – 31. december 2011, der om-

regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,

udført revisionen i overensstemmelse med interna-

balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgør-

tionale standarder om revision og yderligere krav iføl-

else og noterne 1 - 20. Årsregnskabet aflægges

ge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik

efter lov om statens regnskabsvæsen mv., regler

og aftale om interne revisioner ved universiteterne

fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administra-

indgået mellem Uddannelsesministeren og Rigsrevi-

tive Vejledninger samt bekendtgørelse nr. 1373 af

sor i henhold til rigsrevisorlovens § 9. Dette kræver,

10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved

at vi overholder etiske krav samt planlægger og ud-

universiteterne.

fører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,

forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis.

om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

Påtegning

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

80

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger

årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl

for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

og mangler, i overensstemmelse med lov om statens

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhæng-

regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministe-

er af revisors vurdering, herunder vurderingen af

riets Økonomiske Administrative Vejledninger samt

risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,

bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved

tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Ledel-

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol,

sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,

der er relevant for universitetets udarbejdelse af et

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et

årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset

og mangler. Formålet hermed er at udforme revisi-

om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og

onshandlinger, der er passende efter omstændighe-

anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabsprak-

derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effekti-

sis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er

viteten af universitetets interne kontrol. En revision

rimelige efter omstændighederne.

omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn-

Herudover er det ledelsens ansvar, at de disposition-

skabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede

er, der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-

præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der

bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om

er etableret forretningsgange og interne kontroller,

tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Det er

der understøtter, at de dispositioner, der er omfat-

ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forret-

tet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med

ningsgange og interne kontroller, der understøtter,

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt

at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskab-

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

et, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-

og sædvanlig praksis.

vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen, målrapporteringen samt hoved- og nøgletal

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen (siderne 1626), målrapporteringen (siderne 46-67) samt hoved-

Konklusion

og nøgletal (side 5). Vi har ikke foretaget yderligere

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for

handlinger i tillæg til den gennemførte revision af

Aalborg Universitet for regnskabsåret 1. januar –

årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores

31. december 2011 i alle væsentlige henseender

opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen,

er aflagt i overensstemmelse med lov om statens

målrapporteringen samt hoved- og nøgletallene er i

regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministe-

overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 23. april 2012
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Kragh

Michael Stenskrog

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Regnskab 2011

Anvendt regnskabspraksis

84

Regnskabsgrundlag

Omregning af fremmed valuta

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i

Bekendtgørelse om tilskud og regnskab m.v. ved

fremmed valuta, som ikke er afregnet på balanceda-

universiteterne nr. 1373 af 10. december 2007,

gen, omregnes til balancedagens valutakurs.

med tilhørende ændringer, udsendt af Ministeriet
for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der med de

Resultatopgørelse

undtagelser, der er anført i bekendtgørelsen, svarer

Ordinære driftsindtægter

til reglerne i bekendtgørelse om statens regnska-

Statstilskud

ber samt Økonomistyrelsens retningslinjer angivet i

Statstilskud indregnes i den periode, det vedrører.

Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejled-

Statstilskud, der vedrører andre regnskabsår, perio-

ninger (ØAV).

diseres.

Der er foretaget enkelte reklassificeringer i balan-

Tilskudsfinansierede områder

cen. Her er sammenligningstal for 2010 også rettet.

Indtægter fra samarbejdsaftaler, hvor der ydes

Bortset fra ovenstående er regnskabspraksis uæn-

tilskud til uddannelses- eller forskningsaktiviteter,

dret i forhold til sidste år.

indregnes i takt med, at omkostningerne forbruges.
Der er hensat til imødegåelse af tab på eventuelt

Generelt om indregning og måling

underskudsgivende projekter.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af
en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige

Salg af varer og tjenesteydelser

økonomiske fordele vil tilflyde universitetet, og akti-

Salg af varer og tjenesteydelser indregnes som ind-

vets værdi kan måles pålideligt.

tægt på faktureringstidspunktet.

Kun immaterielle og materielle anlægsaktiver med

Ordinære driftsomkostninger

en selvstændig værdi på 50.000 kr. (it-udstyr dog

Ordinære driftsomkostninger dækker over forbrugs-

10.000 kr.) eller derover aktiveres bortset fra ma-

omkostninger, personaleomkostninger, andre primære

terielle anlægsaktiver, som er omfattet af reglerne

driftsomkostninger samt af- og nedskrivninger.
Omkostninger indregnes i takt med, at de forbruges.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det som følge

Finansielle poster

af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at frem-

Finansielle indtægter

tidige økonomiske fordele vil fragå universitetet, og

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter samt

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende
værdipapirer m.m.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

Finansielle omkostninger

telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostnin-

nedenfor.

ger og andre finansielle omkostninger, realiserede og
urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer m.m.

Ved indregning og måling tages hensyn til alle
sandsynlige økonomiske fordele og forpligtelser, der

Skat

fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som

Universitetet er ikke skattepligtigt.

be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Årsrapport 2011
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Balance

installation. Aktiver med en kostpris under 50.000

Immaterielle anlægsaktiver

kr. (it-udstyr dog 10.000 kr.) udgiftsføres fuldt ud

Immaterielle anlægsaktiver måles til direkte omkost-

i anskaffelsesåret. Afskrivninger foretages lineært

ninger til anskaffelse af de pågældende aktiver med

over aktivernes forventede brugstid:

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Installationer

20 år

It- og softwarelicenser

Indretning af lejede lokaler

10 år

Universitetet har anskaffet en række it- og soft-

Forsøgsudstyr og -maskiner

5 - 8 år

warelicenser, som anvendes i den daglige drift. Disse

Driftsmateriel

5 - 8 år

licenser indregnes til kostpris.

Transportmateriel

5 - 8 år

Internt oparbejdede patenter og opfindelser

Inventar

3 år

It-udstyr

3 år

Som en integreret del af universitetets virksomhed
pågår til stadighed en omfattende forskning.

Forsøgsudstyr under opbygning afskrives ikke. Når
forsøgsudstyret er færdigt og klar til brug, begynder

Som hovedregel er denne forskning ikke kommerciel,

afskrivninger herpå over 5 - 8 år.

og forskningen bliver ikke aktiveret og værdiansat.
Installationer og indretning af lejede lokaler
Alene opfindelser og patenter, der er klart define-

I Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomme

ret og identificeret, det vil sige, hvor den tekniske

er installationer i åbningsbalancen værdiansat som

udnyttelse og et potentielt marked er påvist, og der

10 % af genanskaffelsesprisen fra Statens Ejendoms

forventes at kunne indgås aftale med en ekstern

Administrations huslejeordning fra 2001.

samarbejdspartner, indregnes som aktiver i balancen.
Installationer og indretning af lejede lokaler foretaget
Opfindelser og patenter måles til de direkte omkost-

efter 1. januar 2005 indregnes til kostpris.

ninger, der er medgået til vurdering, registrering og
kommercialisering af opfindelserne samt til registre-

For øvrige lejemål er installationer og indretning af

ring af patenterne.

lejede lokaler i forbindelse med indflytning i et eksternt lejemål indregnet samlet som indretning af

Der finder løbende en vurdering sted af udnyttelses-

lejede lokaler.

mulighederne. Disse danner grundlag for fastsættelsen af værdien af rettighederne og den økonomiske

Anlægsaktiver finansieret

levetid. Ved nedgang i værdien foretages fornøden

helt eller delvist ved donation

nedskrivning over resultatopgørelsen.

Aalborg Universitet modtager løbende anlægsaktiver som legater eller donationer fra virksomhe-

Afskrivning af immaterielle anlægsaktiver

der, legater og privatpersoner. Hele anlægsaktivet

Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktiver-

optages i anlægskartoteket og afskrives på normal

nes forventede brugstid, der udgør:

vis. Den andel, som er finansieret ved donation
optages under passiverne som en donationsforplig-

It- og softwarelicenser
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3 år
20 år

telse. Denne er benævnt modpost til aktiverede

donationer.

Materielle anlægsaktiver

Donationsforpligtelsen nedskrives i takt med, at

Materielle anlægsaktiver måles som udgangspunkt til

anlægsaktivet afskrives. Derved vil resultatopgørel-

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

sen netto ikke blive påvirket af de omkostningsførte

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direk-

afskrivninger for den del af anlægsaktivet, der er

te knyttet til anskaffelsen samt omkostninger til

modtaget ved donation.

Finansielle anlægsaktiver

Udvikling og har i 2008 som følge af fusionen med

Kapitalandele

SBi overtaget SBi’s statsforskrivning. Der er tale

Kapitalandele værdiansættes til kostpris. Der foretages

om tilgodehavender, der kan udbetales i tilfælde af

nedskrivning til en eventuel vedvarende lavere værdi.

universitetets konkurs.

Omsætningsaktiver

Statsforskrivningerne har i henhold til vilkårene for

Tilgodehavender

statsforskrivningerne været indregnet som en del

Tilgodehavender værdiansættes til nettorealisa-

af egenkapitalen. Statsforskrivningerne er udløbet

tionsværdien, der sædvanligvis svarer til nominel

ultimo 2011. Ifølge brev fra Styrelsen for Universite-

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse

ter og Internationalisering skal statsforskrivningerne

af forventede tab opgjort på grundlag af en individuel

blive stående som en del af egenkapitalen i 2011, og

vurdering af debitorerne.

således først reguleres tilbage primo 2012.

Tilgodehavende vedrørende

Hensatte forpligtelser

varer og tjenesteydelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når universitetet

Tilgodehavende fra salg af ydelser med videre om-

som følge af en begivenhed indtruffet før eller på

fatter bl.a. husleje, åben uddannelse, konferencer,

balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse,

kurser og andre rekvirerede arbejder.

og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske
fordele for at indfri forpligtelsen.

Tilgodehavender vedrørende
tilskudsfinansierede områder

Gældsforpligtelser

Universitetet gennemfører en lang række forsknings-

Gældsforpligtelser værdiansættes til amortiseret

aktiviteter, der helt eller deltvist er finansieret ved

kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

eksterne tilskud.
Forudbetalte tilskud
Såfremt tilskuddet ikke er modtaget – eller det

vedrørende tilskudsfinansierede projekter

modtagne acontobeløb er mindre end de afholdte

Universitetet varetager en lang række forsknings-

omkostninger – opføres de medgåede omkostninger

aktiviteter, der helt eller deltvist er finansieret ved

til kostpris som tilgodehavender vedrørende tilskuds-

eksterne tilskud.

finansierede aktiviteter, hvor kostprisen omfatter
både direkte og indirekte omkostninger.

Såfremt tilskuddet er modtaget, men udgifterne
helt eller delvist ikke er afholdt, indregnes forskellen

Ved projekter med delvis ekstern finansiering opføres

mellem tilskuddet og de afholdte udgifter som forud-

kun et tilgodehavende for det enkelte projekt, sva-

betalte tilskud.

rende til den eksternt finansierede del, mens univerFor aktiver, der er anskaffet ved hel eller delvis donaVærdipapirer

tion, optages en donationsforpligtelse under passiver-

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver

ne svarende til den del af anlægsaktivet, der kommer

omfatter obligationer og aktier, der måles til

fra donationen. Donationsforpligtelsen opføres under

dagsværdi på balancedagen. Eventuelle kursregule-

kortfristede gældsforpligtelser (modpost til aktive-

ringer er ført på resultatopgørelsen.

rede donationer), jævnfør note 15. Posten opløses
og indtægtsføres i resultatopgørelsen under af- og

Egenkapital

nedskrivninger i takt med afskrivningen for anlægsak-

Statsforskrivning

tiverne. Derved vil resultatopgørelsen netto ikke blive

Universitetet har i 2007 modtaget en statsfor-

påvirket af de omkostningsførte afskrivninger for den

skrivning fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og

del af anlægsaktivet, der er modtaget ved donation.

Aalborg Universitet

Modpost til aktiverede donationer
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i 1.000 kr.

2011

2010

Note

1.597.649

1.480.564

1

Salg af varer og tjenesteydelser

160.785

158.146

2

Tilskudsfinansierede aktiviteter

429.756

379.847

3

2.188.190

2.018.557

- Husleje

-256.614

-234.947

- Andre forbrugsomkostninger

-446.509

-396.153

4

-1.378.733

-1.237.292

5

-21.417

-22.534

6
7

Ordinære driftsindtægter
Statstilskud

Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger
Forbrugsomkostninger

Personaleomkostninger
Andre ordinære driftsomkostninger
Af- og nedskrivninger

-32.822

-32.610

-2.136.095

-1.923.536

52.095

95.021

19.382

9.495

8

-807

-255

9

Finansielle poster i alt

18.575

9.240

Årets resultat

70.670

104.261

Ordinære driftsomkostninger i alt
Resultat af ordinær drift

Finansielle omkostninger
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Finansielle poster

89

Balance pr. 31. december
AKTIVER
i 1.000 kr.

2011

2010

Internt oparbejdede patenter og opfindelser

8.980

8.353

It- og softwarelicenser

1.342

2.482

10.322

10.835

Installationer

16.124

18.163

Indretning af lejede lokaler

48.848

27.464

Forsøgsudstyr og maskiner

60.995

44.831

Driftsmateriel

18.658

14.348

Note

ANLÆGSAKTIVER
Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver i alt

10

Materielle anlægsaktiver

Transportmateriel

6.818

5.180

Inventar

15.467

8.670

It-udstyr

19.090

18.927

766

0

Forsøgsudstyr under opbygning

7.805

1.709

Materielle anlægsaktiver i alt

194.571

139.292

11

5.417

5.416

12

Statsforskrivninger - udløber ultimo 2011

81.364

81.364

Finansielle anlægsaktiver i alt

86.781

86.780

291.674

236.907

Tilgodehavende vedr. vare- og tjenesteydelser

46.351

39.504

Tilgodehavende vedr. tilskudsfinansierede områder, ikke statslige

65.057

63.579

128.418

97.811

Igangværende arbejder lokaler

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt
OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender

Tilgodehavende vedr. tilskudsfinansierede områder, statslige

Regnskab 2011

Forudbetalinger af løn, varer og tjenesteydelser

6.373

4.403

Andre tilgodehavender

24.685

24.860

Deposita

19.364

18.279

Tilgodehavender i alt

290.248

248.436

Værdipapirer

360.969

236.665

Likvide beholdninger

255.302

341.764

Omsætningsaktiver i alt

906.519

826.865

1.198.193

1.063.772

90
AKTIVER i alt

13

PASSIVER
i 1.000 kr.

2011

2010

305.927

201.666

Bunden opsparing overført til fri egenkapital

11.900

0

Overført resultat

70.670

104.261

388.497

305.927

0

11.900

388.497

317.827

81.364

81.364

469.861

399.191

0

2.198

1.500

0

Hensat til reetableringsomkostninger SBi

13.839

13.839

Hensatte forpligtelser i alt

15.339

16.037

Anlægslån

15.400

15.660

Langfristede gældsforpligtelser

15.400

15.660

Leverandører af varer og tjenesteydelser

104.679

50.208

Feriepenge, fastansatte/fratrådte

147.727

133.887

12.390

11.828

Note

Egenkapital
Fri egenkapital primo

Fri egenkapital ultimo
Bunden opsparing
Egenkapital ultimo
Statsforskrivninger - udløber ultimo 2011
Total egenkapital ultimo

14

14

14

Hensatte forpligtelser
Hensat til produktansvar
Hensat til reetablering vedr. pavillioner

Langfristede gældsforpligtelser
16

Feriepenge, timelønnede og fratrådte

61.276

67.264

17

Forudbetalte tilskud vedrørende tilskudsfinansierede projekter

187.318

182.217

18

Modtagne forudbetalinger

147.665

161.613

19

36.278

25.617

15

260

250

16

697.593

632.884

Modpost til aktiverede donationer
Kortfristet del af anlægslån
Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER i alt
Eventualforpligtelser

712.993

648.544

1.198.193

1.063.772
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Kortfristede gældsforpligtelser
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Pengestrømsopgørelse

i 1.000 kr.

2011

2010

70.670

104.261

46.670

44.505

-11.222

-9.162

-698

366

-41.812

-34.854

54.048

49.058

Pengestrømme fra driftsaktivitet

117.656

154.174

Køb af anlægsaktiver

-101.436

-58.029

Køb og salg af værdipapirer

-124.304

-148.980

-1

0

21.883

12.605

-203.858

-194.404

Ændring i langfristede gældsforpligtelser

-260

-250

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

-260

-250

Ændring i likvide beholdninger

-86.462

-40.480

Likvide beholdninger primo

341.764

382.244

Likvide beholdninger ultimo

255.302

341.764

Årets resultat
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:
Af- og nedskrivninger, inkl. tab på afhændede anlægsaktiver
Årets indtægtsførsel af donationer inkl. primoregulering
Hensættelser til reetableringsomk., produktansvar og andre forpligtelser
Ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser

Indskud af patenter i selskaber
Tilgang af donationer
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Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
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NOTER
Note 1 – Statstilskud
i 1.000 kr.

2011

2010

715.673

659.854

813.549

743.770

68.119

76.798

308

142

1.597.649

1.480.564

783.275

718.904

2011

2010

Licenser, royalties m.m.

2.089

1.936

Notesalg (bøger, kompendier, noter)

1.065

1.527

41.978

46.994

6.362

2.769

Gæsteboliger

22.549

19.367

Indtægter vedr. vedligehold UBST

16.410

14.715

Øvrige indtægter

47.443

43.062

137.896

130.370

281

180

13.933

18.818

363

281

8.312

8.497

22.889

27.776

160.785

158.146

Forskning
Uddannelse

1

Andre formål
Gebyr
I alt
1 Heraf tilskud fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Note 2 – Salg af varer og tjenesteydelser
i 1.000 kr.
Alm. drift, underkonto 10

Deltagerbetaling
Kursusvirksomhed

I alt
Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 90
Deltagerbetaling
Ordinære projekter
Kursusvirksomhed
Øvrige indtægter
I alt

Regnskab 2011

I alt salg af varer og tjenesteydelser
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Note 3 – Tilskudsfinansierede aktiviteter
i 1.000 kr.

2011

2010

188.046

155.992

EU

56.952

59.756

Øvrig udland

15.793

20.097

Kommuner og regioner

73.775

71.028

Private midler

95.190

72.974

429.756

379.847

2011

2010

Udstyr (køb og leje)

50.291

49.318

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

28.154

28.419

Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger

61.761

51.643

Rengøring

18.299

14.867

Rejser og befordring

63.243

59.697

Konsulentydelser

49.446

46.735

3.176

2.058

Kursus (studerende og ansatte)

23.138

20.892

Mødeomkostninger og repræsentation

17.630

17.155

Edb-service

14.659

13.773

5.621

7.495

Annoncering

22.458

13.545

Trykning og copydan

12.077

5.699

Kontorartikler, papir og undervisningsmateriale

20.175

17.049

Tidskrifter og bøger

20.119

19.652

Øvrige forbrugsomkostninger

36.262

28.156

446.509

396.153

Underkonto 95 og 97
Statslige midler

I alt

Revision og rådgivning

Telefoni

I alt
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i 1.000 kr.

Aalborg Universitet

Note 4 – Forbrugsomkostninger
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Note 5 – Personaleomkostninger
i 1.000 kr.

2011

2010

1.233.504

1.110.165

Lønrefusion

-48.991

-47.126

Pension

Løn

176.388

159.003

Over- og merarbejde

495

-223

Fratrædelsesordninger

753

732

AER-bidrag

6.962

5.272

Stipendier o.l.

9.622

9.469

1.378.733

1.237.292

I alt

Antal årsværk

2008

2009

2010

2011

2012*

Antal årsværk

2.297

2.394

2.550

2.826

2.970

Tilgang af medarbejdere

712

530

597

827

750

Afgang af medarbejdere

571

444

489

557

606

* forventet

Note 6 – Andre driftsomkostninger
i 1.000 kr.

2011

2010

10.470

9.737

Godtgørelser og tilskud

3.938

3.688

Hensættelser

1.500

366

Skatter og afgifter

Tab / avance anlægsaktiver

2.449

2.669

Øvrige omkostninger

3.060

6.074

21.417

22.534

i 1.000 kr.

2011

2010

Immaterielle anlægsaktiver

2.161

1.900

41.907

39.869

I alt

Note 7 – Af- og nedskrivninger

Regnskab 2011

Materielle anlægsaktiver
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Neutralisering af donationsafskrivninger

-11.246

-9.159

I alt

32.822

32.610

Note 8 – Finansielle indtægter
i 1.000 kr.

2011

2010

Renteindtægter, pengeinstitut

2.707

1.831

Renteindtægter, værdipapirer og aftaleindlån

8.873

4.864

Realiseret avance og kursregulering, værdipapirer

7.755

2.650

47

150

19.382

9.495

2011

2010

Gebyrindtægter, værdipapirer
I alt

Note 9 – Finansielle omkostninger
i 1.000 kr.
Urealiseret tab værdipapirer

649

0

Valutakursreguleringer netto

116

24

42

231

807

255

Internt oparbejdede
patenter og opfindelser

It- og softwarelicenser

I alt

11.101

10.843

21.944

Tilgange

1.639

364

2.003

Afgange

-386

-566

-952

12.354

10.641

22.995

-2.748

-8.361

-11.109

-665

-1.496

-2.161

39

558

597

-3.374

-9.299

-12.673

8.980

1.342

10.322

Kassedifferencer og gebyrer
I alt

Kostpris primo

Kostpris ultimo
Akk. afskrivninger primo
Årets afskrivninger
Afskrivninger vedr. årets afgange
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

Egen udvikling af systemer
Aalborg Universitete indgår i et samarbejde med 3 andre universiteter, hvor man sammen finansierer køb af
programmel til økonomisystemet Oracle Finansiel (ØSS). Aalborg Universitet indgår i et samarbejde med 7
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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i 1.000 kr.

Aalborg Universitet

Note 10 – Immaterielle anlægsaktiver
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Note 11 – Materielle anlægsaktiver
i 1.000 kr.

Indretning af

Forsøgsudstyr

Drifts-

lejede lokaler

og -maskiner

materiel

167.453

67.669

228.424

44.304

Tilgange

0

25.739

31.992

8.489

Afgange

-201

-50

-9.401

-3.785

Kostpris ultimo

167.252

93.358

251.015

49.008

Akk. afskrivninger primo

-149.290

-40.205

-183.593

-29.956

-1.868

-4.320

-14.212

-4.082

30

15

7.785

3.688

-151.128

-44.510

-190.020

-30.350

16.124

48.848

60.995

18.658

Transportmateriel

Inventar

It-udstyr

Igangværende
arbejder
lokaler

13.082

34.262

108.185

0

Tilgange

3.182

11.138

12.031

766

Afgange

-2.092

-110

-7.609

0

14.172

45.290

112.607

766

Akk. afskrivninger primo

-7.902

-25.592

-89.258

0

Årets afskrivninger

-1.359

-4.312

-11.754

0

1.907

81

7.495

0

-7.354

-29.823

-93.517

0

6.818

15.467

19.090

766

Forsøgsudstyr

I alt

Kostpris primo

Årets afskrivninger
Afskrivninger vedr. årets afgange
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
i 1.000 kr.

Kostpris primo

Kostpris ultimo

Afskrivninger vedr. årets afgange
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
i 1.000 kr.

Installationer

under opbygning
Kostpris primo

1.709

665.088

Tilgange

6.096

99.433

Afgange

0

-23.248

7.805

741.273

Akk. afskrivninger primo

0

-525.796

Årets afskrivninger

0

-41.907

Afskrivninger vedr. årets afgange

0

21.001

Af- og nedskrivninger ultimo

0

-546.702

7.805

194.571

Regnskab 2011

Kostpris ultimo
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Regnskabsmæssig værdi ultimo

Note 12 – Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i virksomheder

Kostpris primo

5.416

Tilgange

1

Afgange

0

Kostpris ultimo

5.417

Op- og nedskrivninger primo

0

Årets nedskrivning

0

Årets opskrivninger

0

Op- og nedskrivninger ultimo

0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

5.417
Ejerandele

Forskningsinnovation A/S

100,00%

MBD Offshore Power A/S

4,00%

IFXa A/S

49,00%

Nanoko A/S

33,40%

Acarix A/S

20,37%

TKS A/S

15,40%

Serenergy A/S

2,96%

Inropa A/S

0,96%

Maestro Business Group A/S

0,40%

Alpcon A/S

49,00%

E-Power A/S

10,88%

Amphidex A/S

49,00%

Multifunctional Glass A/S

49,00%

Algorhyme A/S

49,00%

Steinwurf ApS

1,00%

Note 13 – Likvide beholdninger
i 1.000 kr.

2011

2010

Hovedkasse

66

72

8

4

209.074

288.000

11.264

11.458

Udlægskasser
Bank og Giro
Hensatte feriepenge
Euro-konti
I alt

34.890

42.230

255.302

341.764

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet har ejerandele i følgende selskaber:
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i 1.000 kr.

99

Note 14 – Egenkapitalopgørelse
i 1.000 kr.
Fri egenkapital primo

2011

2010

305.927

201.666

Bunden opsparing overført til fri egenkapital

11.900

0

Overført resultat

70.670

104.261

388.497

305.927

0

11.900

388.497

317.827

81.364

81.364

469.861

399.191

2011

2010

Bogført værdi primo

25.617

22.174

Tilgange

21.883

12.605

Afgange

-11.246

-9.159

24

-3

36.278

25.617

Langfristet

28.223

17.970

Kortfristet

8.055

7.647

36.278

25.617

448

480

23.527

13.905

2.251

1.791

Fri egenkapital ultimo
Bunden opsparing
Egenkapital ultimo
Statsforskrivninger - udløber ultimo 2011
Egenkapital inkl. statsforskrivninger ultimo

Note 15 – Modpost til aktiverede donationer
i 1.000 kr.

Regulering primo
Bogført værdi ultimo
Heraf:

I alt
Langfristet del fordelt på følgende aktivtyper:
Installationer
Forsøgsudstyr og -maskiner
Driftsmateriel
It-udstyr og software

1.997

1.794

28.223

17.970

32

32

5.177

5.266

713

638

It-udstyr og software

2.133

1.711

I alt

8.055

7.647

I alt
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Kortfristet del fordelt på følgende aktivtyper:

100

Installationer
Forsøgsudstyr og -maskiner
Driftsmateriel

Note 16 – Anlægslån
i 1.000 kr.

2011

2010

Installationer i eksternt lejemål

4.060

4.310

11.600

11.600

-260

-250

15.400

15.660

2011

2010

Skyldig løn (inkl. A-skat o.l.)

22.693

21.832

Forpligtelser til samarbejdspartnere

34.890

42.229

3.693

3.203

61.276

67.264

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling,
dækning af huslejedeposita
Heraf kortfristet del
I alt

Note 17 – Anden gæld
i 1.000 kr.

Nøgler og gæsteboliger vedr. studerende (deposita)
I alt

Note 18 – Forudbetalte tilskud vedrørende tilskudsfinansierede projekter
i 1.000 kr.
Forudbetalinger statslige aktiviteter
Forudbetalinger ej statslige aktiviteter
I alt

2011

2010

120.780

90.274

66.538

91.943

187.318

182.217

2011

2010

138.728

141.522

Forudbetalt statstilskud
Forudbetalt øvrige indtægter

2.652

9.826

Indbetalinger / indeholdelser til senere udligning

6.285

10.265

147.665

161.613

I alt
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i 1.000 kr.

Aalborg Universitet

Note 19 – Modtagne forudbetalinger
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Note 20 – Eventualforpligtelser
◗A
 alborg Universitet er forpligtet frem til 2022 at betale 830 mio. kr. i husleje, hvoraf 105 mio. kr. vedrører 2012.
◗F
 or årene 2012 - 2014 har Aalborg Universitet indgået leasingforpligtelser væsentligst vedrørende kopimaskiner og it-udstyr på 188 t.kr., hvoraf 164 t.kr. vedrører 2012.
◗ Aalborg Universitet har indgået en garantistillelse for Studievalg på 1,225 mio.kr.
◗A
 alborg Universitet er forpligtet til at betale rådighedsløn til tjenestemænd, såfremt de opsiges.
Den maksimale forpligtelse kan opgøres til 86,5 mio. kr. Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er dækket
ved løbende indbetaling af pensionsbidrag til pensionskasser.
◗F
 or 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.

Regnskab 2011

◗ Aalborg Universitet er omfattet af statens selvforsikringsprincip.
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Andre forhold

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne
skal universitetet i sit regnskab medtage en række noter i regnskabet vedrørende forskellige forhold og
tilknytninger.
Tilskud til studenteraktiviteter
i 1.000 kr.

2011

2010

Studenterorganisationer

1.423

1.337

Studenterhus

3.420

3.267

I alt

4.843

4.604

Fonde af ikke-kommerciel karakter
Universitetet har et samarbejde med Nordjyllands Videnpark og Nordjysk Universitetsfond.
Tilskud til fonde og foreninger
i 1.000 kr.

2011

2010

Forlag

482

477

I alt

482

477

Indskud og erhvervelse af selskaber jf. Lov om teknologioverførsel § 4
i 1.000 kr.

2011

2010

Primo saldo

2.000

2.000

0

0

2.000

2.000

Indskudt i nye selskaber

Regnskab 2011

Ultimo saldo
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Forbrug af fripladser

Takst 1

Antal indskrevne
studerende på hele eller
delvise fripladser

Fripladser opgjort
i antal årsstuderende (STÅ)

38

21,4

Takst 2

0

0

Takst 3

29

25,7

Midler brugt til udbetaling af stipendier
Antal modtagere af stipendier
Samlet beløb udbetalt som stipendier

26
1.238.386

Oplysninger om aktiviteter ved universitetets udbud af uddannelser i udlandet

Årsrapport 2011

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet har igangsat bacheloruddannelsen Internetteknologier og computeruddannelse
i Athen (Grækenland). Der har ikke været aktivitet i 2011.
Aalborg Universitet har igangsat deltidsuddannelsen Master in Information and Communications
Technologies (mICT) i den afrikanske stat Ghana. Der var 18 personer indskrevet på uddannelsen i 2011.
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Forskningsinnovation A/S - Regnskab for perioden 1. januar 2010 - 31. december 2010
På tidspunktet for godkendelse af årsrapporten for Aalborg Universitet er regnskabet januar 2010
- december 2010 det seneste godkendte regnskab for Forskningsinnovation A/S.

Resultatopgørelse
i 1.000 kr.

2010

Indtægter
Bankrenter

7

Indtægter i alt

7

Omkostninger
Andre eksterne udgifter

-44

Kursregulering af aktier

81

Omkostninger i alt

37

Skat af skattepligtig indkomst
Årets overskud

0
44

Balance
i 1.000 kr.

31.12.2010

Aktiver
Aktier i NOVI Innovation A/S

1.616

Aktier i MDB Offshore Power A/S

134

Likvide beholdninger

235

Aktiver i alt

1.985

Passiver
Aktiekapital
Overkursfond

Regnskab 2011

Reserve efter indre værdis metode
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500
0
0

Overført resultat

1.479

Egenkapital i alt

1.979

Skyldige omkostninger
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt

6
6
1.985
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Aalborg Universitet

FORMÅLSOPDELT REGNSKAB

Indtægter
i 1.000 kr.

2011

2010

Uddannelse

850.506

780.685

Forskning

682.873

630.912

Eksterne midler

483.380

411.158

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

32.800

33.500

Basistilskud

64.702

74.318

Øvrige indtægter

93.311

88.027

2.207.572

2.018.600

i 1.000 kr.

2011

2010

Uddannelse

612.226

523.115

Forskning

783.927

752.656

Formidling og vidensudveksling

118.528

94.769

53.664

33.500

Generel ledelse, administration og service

154.728

149.647

Bygninger

413.022

369.835

2.136.095

1.923.522

I alt

Omkostninger opdelt på formål

Myndighedsbetjening

I alt

Regnskab 2011

Note: Tallene for indtægter og formålsopdelte omkostninger følger definitionerne fra Danske Universiteters
statistiske beredskab og er opstillet anderledes end universitetets finansielle regnskab.

108

AKTIVITETSBERETNING
Aktivitetsberetning			112

AKTIVITETSBERETNING
Aktivitetstal 2011
Aktiviteter

2007

2008

2009

2010

2011

1.170

1.253

1.291

1.382

1.564

87

98

92

95

115

947

946

1.012

1.072

1.147

96.141 213.566

317.827

388.497

691.297 804.051 907.089

1.063.967

1.198.193

221.263 234.678 223.108

229.257

247.317

Personale (årsværk)
VIP
DVIP
TAP
Balance i 1.000 kr.
Egenkapital (ekskl. statsforskrivning)
Balance

94.090

Bygningsareal
Bygningsareal i alt
(bruttoareal opgjort i m2)
Aktivitets- og produktionsoplysninger
Direkte optag

1.198

1.074

1.286

1.614

1.799

Antal optagne på bacheloruddannelse (KOT)

2.415

2.018

2.427

2.816

3.587

Antal optagne på kandidatuddannelse

1.432

1.458

1.777

2.071

2.261

11.001

10.676

11.036

11.973

13.742

7.892

8.351

8.380

8.856

9.740

249

236

173

200

206

1.303

1.345

1.531

1.799

1.592

24

24

24

24

24

Antal færdiguddannede kandidater

1.484

1.489

1.331

1.267

1.412

- medianalder, kandidater (2-årig)

27

27

27

27

27

Bachelorer gennemført på normeret tid

52

57

55

58

61

Bachelorer gennemført på normeret tid + 1 år

60

67

64

66

69

2-årige kandidater gennemført på normeret tid

24

30

45

62

67

2-årige kandidater gennemført på normeret tid + 1 år

59

64

67

78

81

Antal færdiguddannede på
master- og diplomuddannelse

273

263

218

297

354

Optag

505

643

753

747

655

1.345

1.377

1.439

1.577

1.637

434

428

464

527

521

Antal indskrevne studerende
STÅ-produktion
- heraf adgangskursus
Færdiguddannede
Antal færdiguddannede bachelorer
- medianalder, bachelorer

Aktivitetsberetning

Gennemførelsesprocenter
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Åben og deltidsuddannelse

Antal deltidsstuderende
Antal årselever

Aktivitetstal 2011
Aktiviteter

2007

2008

2009

2010

2011

Antal udgående udvekslingsstuderende

392

353

375

380

431

Antal indgående udvekslingsstuderende

470

500

464

528

548

1.133

1.134

1.116

1.326

1.622

Antal indskrevne ph.d.-studerende

629

637

706

742

960

Antal optagne ph.d.-studerende

158

195

264

268

272

Antal godkendte ph.d.-afhandlinger

100

127

117

112

135

N/A

N/A*

1.774

1.832

N/A

Forskningspublikationer

3.344

3.699

3.719

3.573

3.714

Formidlingspublikationer

425

433

369

287

431

4

8

9

13

12

Internationalisering

Antal udenlandske studerende
på hele uddannelser i DK
Forskeruddannelse

Forsknings- og formidlingsresultater

Anmeldte opfindelser

62

42

42

53

47

Solgte og licenserede opfindelser

37

18

21

35

23

1

1

1

4

1

Antal projekter med erhvervslivet

125

195

172

176

188

Antal eksterne projekter

516

508

486

559

685

73

78

93

95

118

3

0

6

5

3

Spin-out selskaber

Økonomiske omfang af samarbejde
med erhvervslivet
Antal doktorgrader

* Tallet er ikke tilgængeligt, jf. Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Aalborg Universitet

Anmeldte patenter

Årsrapport 2011

Publikationer, point-givende
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