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Plan for udrulning af campusopdelte nøgletal på Aarhus Universitet 

Nøgletal/Undersøgelser Definition Campusopdelte tal fuldt udrullet Indberetningsdato (med/uden 
campus) 

Ansøgning og tilbudt optag 
(KOT) 

Ansøgertal fra Den koordinerede tilmelding (KOT) samt 

pladstilbud på bacheloruddannelserne.   

Optagelsesområderne i KOT er 
allerede campusopdelt.  

Primo juni og 30. juli. 

Bestand/indskrevne Tallet omfatter ordinært indskrevne på fuldtidsuddannelser (ikke 
merit eller gæstestuderende). Tallet opgøres i antal hoveder pr. 
1. oktober og omfatter også studerende på orlov. Tallet omfatter 
ikke studerende med status ”afventer” (vinterstartere). Tallene 
fordeles på bachelor, kandidat og andet (Omfatter studerende, 
der hverken er indskrevet på en bachelor- eller en 
kandidatramme.). Studerende, der er indskrevet på tilvalg, 
henføres til aktuel bachelor- eller kandidatramme. 

Bestand 2014 (er fremsendt opdelt 
på campus) 

23. december  
(Danske Universiteter) 
 

Optag Bachelor: Summen af årets studiestartere 1. marts (i året) og 1. 
oktober (i året) optaget gennem KOT (inkl. 2. rundeoptag). Inkl. 
professionsbacheloruddannelser. 
 
Kandidat: Optagne på kandidatuddannelsen i perioden 1. 
oktober år X - 1 til l. oktober år X, indskrevet på 
kandidatuddannelsen pr. l. oktober i år X. Studerende med 
tidligere kandidatoptag tælles ikke med. 

 
 
 
 
Optaget 2014 (er fremsendt opdelt 
på campus) 

6. oktober (Styrelsen) 

Produktion/færdiguddannede Antallet af bachelorer, kandidater og andet (f.eks. KVU), der har 
færdiggjort deres uddannelse i perioden 1/10 i året før til og 
med 30/9 i året. 

1. oktober 2015  6. oktober (Styrelsen) 

STÅ Antal ressourceudløsende STÅ optjent på faget og indberettet til 
ministeriet. 

1. september 2015 for de 
studerende der har aflagt 
eksamener i indberetningsperioden 

15. september (Styrelsen) 
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Nøgletal/Undersøgelser Definition Campusopdelte tal fuldt udrullet Indberetningsdato (med/uden 
campus) 

Antal ressourceudløsende 
studerende 

Antal unikke CPR-numre som indgår i ovennævnte STÅ opgørelse 
uanset indskrivning (dvs. f.eks. også gæstestuderende, sidefag 
og meritmodul). 

1. september 2015 for de 
studerende, der har aflagt 
eksamener i indberetningsperioden 

15. september (Styrelsen) 

Studieledertal Efter hver eksamenstermin udarbejdes studieledertal, hvor de 
aktive studerendes studieintensitet monitoreres – dvs. hvor 
mange ECTS består de studerende.   
 
Dette suppleres af et datasæt vedr. eksamensstatistik.  
 

Efterår 2015 
 
 
 
Det er p.t. ikke muligt at opgøre 
campusopdelt, idet datasættet er 
bygget op omkring den udbydende 
uddannelse og ikke, hvad den 
studerende læser. 

april og november (internt) 

Timetælling Halvårsindberetning til Uddannelses- og forskningsministeriet af 
de planlagte konfrontationstimer, der tilbydes de studerende.  

November 2015 Første fulde indberetning af alle 
uddannelser har været november 
2015, og her var campusopdeling.  

Gennemførsel og frafald % ophørte på 1. år for bachelorstuderende/% ophørte på 1. år 

for kandidatstuderende: 

Pct. af sidste års KOT-optagne per 1. oktober, der ikke er 
indskrevet på den administrative enhed per 1. oktober i år.  
 
Førsteårsfrafaldet på kandidatuddannelserne opgøres på 
administrative enheder som procentandel af sidste års optagne, 
der pr. 1. oktober året efter er frafaldet. For vinterstartere er 
skæringsdatoen 1. marts. Udgangspopulationen er således 
optaget et år før opgørelsestidspunktet.  

Pr. 1/10 2014 er der registeret sted 
på alle de nye studerende. 
 
Nøgletal for førsteårsfrafald for 
denne årgang vil fremgå af 1. 
oktober 2015. 
 
 
 

 
  

23. december (Danske 
Universiteter) 
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Nøgletal/Undersøgelser Definition Campusopdelte tal fuldt udrullet Indberetningsdato (med/uden 
campus) 

Gennemførsel og frafald 
(fortsat) 

Udgangspopulation: KOT-optagne på bacheloruddannelsen år X - 
4, opgjort pr. 1. oktober i året. Fag med propædeutik er ½-1 år 
forskudt. Vinteroptaget opgøres et halvt år forskudt.  
 
Optagne på kandidatuddannelsen i perioden 1. oktober år X - 4 
til l. oktober år X - 3, indskrevet på kandidatuddannelsen pr. l. 
oktober i år X - 3.   
 
Bestået på normeret tid: Pct. Af udgangspopulation der pr. 1. 
oktober eller tidligere er registreret med henholdsvis en bestået 
bachelorgrad eller kandidatgrad inden for det oprindelige fag. 
Hvis betingelsen er opfyldt, medtages studerende uanset 
indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet.  
 
Bestået på normeret tid + 1 år: Pct. Af udgangspopulation der 
pr. 1. oktober eller tidligere er registreret med henholdsvis en 
bestået bachelorgrad eller kandidatgrad. inden for det 
oprindelige fag (tallet omfatter også gennemførte på normeret 
tid). Hvis betingelsen er opfyldt, medtages studerende uanset 
indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet.  
 
Fortsat studieaktive ved opgørelsen: Pct. af 
udgangspopulationen der pr. 1. oktober år X er indskrevet (inkl. 
orlov) på henholdsvis en bacheloruddannelse eller 
kandidatuddannelse inden for det oprindelige fag.  
 
Frafald: Pct. af udgangspopulationen der ikke indgår under norm 

+ 1 eller aktive. Frafald inden for hovedområdet: Pct. af 

udgangspopulationen som er skiftet til andet fag indenfor 

hovedområdet og som stadigvæk er indskrevet på det nye fag pr. 

1. oktober år x. 

Pr. 1/10 2014 er der registeret sted 
på alle de nye studerende. 
 
 
Nøgletal for gennemførsel og frafald 
for denne årgang på 
bacheloruddannelserne vil fremgå 
af 1. oktobertallene i 2018.   
 
Nøgletal for gennemførsel og frafald 
for denne årgang på 
kandidatuddannelserne vil fremgå 
af 1. oktobertallene i 2017.   
 
Dette som følge af, at 1. oktober-
tallene i hhv. 2015 og 2016 ikke 
inkluderer de studerende, der er 
dimitterede fra uddannelsen eller 
har afbrudt uddannelsen forud for 
registeringen af sted på deres 
indskrivning. 
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Nøgletal/Undersøgelser Definition Campusopdelte tal fuldt udrullet Indberetningsdato (med/uden 
campus) 

Årgangsstatistik Årgangsstatistikken er et stort datasæt om de ordinære 

studerende, hvor der er fokus på, hvornår den studerende er 

optaget. I årgangsstatistikken er det muligt at se udviklingen i 

åbne, afsluttede og afbrudte indskrivninger hen over op til 6 år 

og med 2 årlige punktnedslag for eksempel for årgang 2009 på 

jura. 

Flere frafalds- og 
gennemførselsoplysninger vil være 
tilgængelige efterhånden, som der 
bliver et mere og mere fuldt billede 
af campusoplysningerne på de 
relevante uddannelser.  
 
Følger udrulningen beskrevet under 
gennemførsel og frafald. 

April og november (internt) 

Beskæftigelsesundersøgelsen Undersøgelsen gennemføres i oktober-november i lige år.  
Dimittender der indgår i 2016 er 
1-2 års dimittender, der har dimitteret 1. april 2014-31. marts 
2016. 
5-6 års dimittender, der har dimitteret 1. april 2010-31. marts 
2012 

1-års dimittender i 2016-
undersøgelsen. 
1-, 2- og 5-års dimittender i 2020-
undersøgelsen. 
Fuld udrullet for alle dimittender 
tidligst i 2022-undersøgelsen 

Tilgængelig i foråret i ulige år 
(Analysemodulet 1. april) 
 

Ledighedsgrader Ledighedsgrader 4.-7. kvartal efter dimission fra Undervisnings- 
og forskningsministeriet baseret på data fra Danmarks Statistik.  
 

Der vil gå nogle år, før 
campusopdeling slår igennem for 
alle de inkluderede år. 

Årligt. 

 


