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Definitioner 

OBS! ALLE opgørelserne er baseret på definitionsmanualen fra Universiteternes statistiske beredskab 

med undtagelse af ”Ansøgninger og tilbud om optag” og ”Karakterstatistik”.  

Ansøgninger og tilbud om optag 
Se definition i opgørelserne. 

 

Optagelse pr. 1. oktober 
Bacheloroptag: 

Summen af årets studiestartere 1. marts (i året) og 1. oktober (i året) optaget gennem KOT (inkl. 

2.rundeoptag). Inkl. professionsbacheloruddannelser.  

 

Kandidatoptag: 

Optagne på kandidatuddannelsen i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året).  

 

Bestand 
Antal studerende: 

Tallet omfatter ordinært indskrevne på fuldtidsuddannelser, ikke merit eller gæstestuderende. Tallet 

opgøres i antal hoveder pr. 1. oktober i året og omfatter også studerende på orlov. Tallet omfatter ikke 

optagne med status ”venter” (optagne med forskudt studiestart).  

 

Produktion pr. 1. oktober 
Antal færdiguddannede bachelorer/kandidater: 

Antallet af bachelorer/kandidater, der har færdiggjort deres uddannelse i perioden 1. oktober i året før til 

og med 30. september i året (inkl. efterindberetninger). Inkl. professionsbacheloruddannelser.  

 

Gennemførelse og frafald 
Førsteårsfrafald – pct. ophørte på 1. år for bachelorstuderende: 

Tallet opgøres som procent-andel af sidste års KOT-optagne per 1. oktober, der ikke er indskrevet på KOT-

optagelsens faglige hovedområde per 1. oktober i år. 1. års ophør for vinterstarterne skal ligeledes opgøres 

et år (1. marts) efter studiestart. 

Tallet inkluderer professionsbacheloruddannelser. 

 

Pct. gennemført på normeret tid: 

Pct. af udgangspopulationen, der inden for den normerede studietid er registreret med en bestået 

bachelorgrad/kandidatgrad inden for det faglige hovedområde på institutionen. Hvis betingelsen er opfyldt, 

medtages studerende uanset indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet. 
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Pct. gennemført på normeret tid + 1 år:  

Pct. af udgangspopulationen, der inden for den normerede studietid plus et år (eller tidligere) er registreret 

med en bestået bachelorgrad/kandidatgrad inden for det faglige hovedområde på institutionen (tallet 

omfatter også gennemførte på normeret tid, 1.1). Hvis betingelsen er opfyldt, medtages studerende uanset 

indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet. 

 

Pct. fortsat aktive:  

Pct. af udgangspopulationen, der efter normeret studietid plus et år stadig er indskrevet (inkl. orlov) på en 

bacheloruddannelse/kandidatuddannelse inden for det faglige hovedområde på institutionen. 

 

Pct. Ophørte:  

Udgangspopulationen (100 pct.) med fradrag af ”Pct. gennemført på normeret tid + 1 år” og ” Pct. fortsat 

aktive”. 

 

Karakterstatistik 
Bachelorprojekter, kandidatspecialer og karaktergennemsnit for hele uddannelser: 
Bedømmelser i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året). 
Uddannelser med mindre end 10 bedømmelser i perioden er ikke medtaget, grundet ønske om at sikre de 
studerendes anonymitet. 
 
25% kvartilen viser den karakter, hvor 25% har en lavere karakter 
75% kvartilen viser den karakter, hvor 75% har en lavere karakter 
Medianen er den karakter, hvor der er lige mange, der har en højere og en lavere karakter 

Karaktergennemsnit for hele uddannelser: 

I opgørelserne er der kun medtaget uddannelser, hvor karaktergennemsnittet fremgår af eksamensbeviset.  

 

Efter- og videreuddannelse 
Antal årselever: 

Det samlede antal årselever i foråret og efteråret i indberetningsåret (inkl. efterindberetninger). (i alt 

perioden 16. september (i året før) til 15. september (i året)). 

 

Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser:  

Antal elever, der har afsluttet en master- eller diplomuddannelse i året (inkl. efterindberetninger). 

 

Internationalisering 

Udgående mobilitet  

Antal udgående studerende:  

Antal udgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), der har gennemført et 

praktik-, udvekslings-, eller selvarrangeret studieophold i udlandet (inkl. studieophold via 

Udlandsstipendieordningen), hvor den studerende har fået forhåndsgodkendt merit, eller hvor 

udlandsopholdet er en fastlagt del af uddannelsens studieordning. 
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Heraf antal studerende som udløser Internationaliseringstilskud:  

Antal udgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), der udløser 

internationaliseringstilskud. (Ekskl. studerende på Udlandsstipendieordningen) 

 

Heraf antal studerende som udløser administrationstilskud:  

Antal udgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), som udløser 

administrationstilskud (studerende på Udlandsstipendieordningen) 

 

Indgående mobilitet  

Antal indgående studerende: 

Antal indgående studerende fra et udenlandsk universitet, der er indskrevet på et dansk universitet som 

udvekslings- eller gæstestuderende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året).  

 

Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud:  

Antal indgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), der udløser 

internationaliseringstaxameter. 


