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Kvalitetsarbejdet på Aarhus Universitet er en integreret del af 
universitetets virke og tager afsæt i den enkelte uddannelse.

Aarhus Universitets første samlede kvalitetspolitik på uddannel-
sesområdet blev tiltrådt af bestyrelsen i december 2008. Den 
byggede videre på det eksisterende kvalitetsarbejde og intro-
ducerede et øget fokus på systematik og transparens på tværs 
af fakulteter. Universitetet har på det grundlag løbende videre-
udviklet de centrale processer og praksisser, så de til stadighed 
udgør et sammenhængende kvalitetssystem, der understøtter 
universitetets ambitioner på uddannelsesområdet. I forlængelse 
heraf blev en revideret kvalitetspolitik tiltrådt i 2013.

Med denne selvevalueringsrapport ønsker Aarhus Universitet at 
demonstrere, hvorledes ovenstående har skabt et velfungeren-
de og veldokumenteret kvalitetssystem baseret på inddragende 
kvalitetskultur og solid ledelsesmæssig forankring med systema-
tiske processer knyttet til.

Rapporten er inddelt i fire kapitler og et appendiks, der adres-
serer kriterierne for opnåelse af institutionsakkreditering som 
beskrevet i Bekendtgørelse om akkreditering af videregående 
uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående 
uddannelser samt tilhørende vejledning:

Kapitel 1 giver et overblik over Aarhus Universitets organisering.

Kapitel 2 beskriver kvalitetssystemet.

Kapitel 1 og 2 relaterer sig i særlig grad til kriterierne I – II i  
Vejledning om institutionsakkreditering.

Kapitel 3 omhandler sammenhængen mellem kvalitetssystemet 
og den løbende kvalitetspraksis. Gennem udvalgte eksempler 
illustreres det, hvordan der arbejdes konkret og udviklingsorien-
teret med uddannelseskvalitet på tværs af institutionen.

Kapitel 3 relaterer sig i særlig grad til kriterierne III – V i Vejled-
ning om institutionsakkreditering.

Kapitel 4 indeholder ledelsens refleksioner over kvalitetssyste-
met og sammenhængen til strategiske overvejelser og målsæt-
ninger på uddannelsesområdet.

Appendiks rummer en kort redegørelse for opgørelse af nøgletal 
vedrørende studieprogression, beskæftigelse og frafald.

1 ORGANISERING

1.1 INTRODUKTION TIL AARHUS UNIVERSITET
Med etableringen af Universitetsundervisningen i Jylland i 1928 
blev Danmarks andet universitet, Aarhus Universitet, en realitet. 
Fra i alt 64 studerende i henholdsvis filosofi og sprog i 1928 er 
universitetet vokset i både volumen og faglig tyngde. I dag er 
cirka 44.000 studerende indskrevet og fordelt på 255 uddannel-
ser og udbud (bilag 1). Aarhus Universitetet er en central aktør 
i det nationale og internationale universitetslandskab, placerer 
sig højt på internationale ranglister og indgår i tætte samarbej-
der med anerkendte universiteter verden over.

Aarhus Universitet indtog en central rolle i fusionsprocesser-
ne på universitetsområdet. Allerede i 2006 blev Handels- og 
Ingeniørhøjskolen i Herning en del af universitetet, og i 2007 
fulgte Handelshøjskolen i Aarhus, Danmarks Jordbrugsforskning, 
Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet. Endelig blev Ingeniørhøjskolen i Aarhus en del af Aarhus 
Universitet i 2012.

Ved afslutningen af fusionsprocesserne bestod Aarhus Univer-
sitet af ni fakulteter af varierende størrelse og med forskellige 
økonomiske råderum og opgaveporteføljer. Der blev bl.a. på 
den baggrund iværksat en forandringsproces for at sikre en 
mere stringent organisering af universitetet og en øget sammen-
hængskraft mellem beslægtede faglige områder. Den nye or-
ganisation trådte i kraft pr. 1. januar 2011 og er stadig i funktion 
med en række administrative justeringer i efteråret 2014.

Aarhus Universitet er i dag en stor organisation med faglige og 
kulturelle forskelle inden for fælles rammer og retningslinjer.  
Kvalitetssystemet på uddannelsesområdet, som beskrives i  
kapitel 2, er et eksempel på, hvordan en fælles ramme med 
lokal udmøntning fungerer. 

1.2 KVALITETSLEDELSE OG ORGANISERING
Den overordnede organisering af Aarhus Universitet fremgår af 
figur 1.

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og skaber 
rammerne for universitetets faglige og økonomiske udvikling 
med afsæt i universitetets kerneaktiviteter forskning, uddannel-
se, talentudvikling og videnudveksling. Det sker blandt andet 
gennem fastsættelse af Aarhus Universitets strategi (bilag 2) og 
ved indgåelse af en udviklingskontrakt med Uddannelses- og 
Forskningsministeren (bilag 3). Kontrakten rummer en række mål 
og målepunkter, der sætter rammer og retning for uddannelses-
arbejdet, og bestyrelsen gør hvert år status for målopfyldelsen i 
forbindelse med udarbejdelse af universitetets årsrapport  
(bilag 4).

 Samlet ansøgning, side 6 af 420



5SELVEVALUERINGSRAPPORT
INSTITUTIONSAKKREDITERING

FIGUR 1: OVERORDNET ORGANISERING PÅ AARHUS UNIVERSITET
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Ansvaret for det samlede daglige virke er placeret hos rektor og 
udmøntes i samarbejde med universitetsledelsen. Universitetets 
kerneaktiviteter varetages af fire fakulteter med en dekan i spid-
sen. Dekanerne indgår også i universitetsledelsen med ansvar 
for universitetets fælles aktiviteter og udvikling.

Rektors samlede ansvar for universitetets uddannelser forvaltes 
gradvist mere uddannelsesnært gennem prorektor, dekaner, 
prodekaner, institut- og studieledere.

Medarbejdere og studerendes medbestemmelse og medind-
dragelse i arbejdet med uddannelserne er altafgørende for fast-
holdelse og udvikling af kvalitet. For at skabe de bedste mulig-
heder i en stor og kompleks organisation som Aarhus Universitet 
arbejdes der med kvalitet i og udvikling af uddannelserne både 
i den formelle ledelsesstruktur og i den nært tilknyttede uddan-
nelsesorganisering. 

Inden for disse organisatoriske rammer stræber Aarhus Universi-
tet til stadighed efter at sikre balancen mellem én samlet orga-
nisation med fælles mål og retning, og selvstændige fakulteter 
og institutter med egne faglige identiteter og frihedsgrader til at 
indrette sig mest hensigtsmæssigt. På alle niveauer sker det med 
løbende inddragelse af eksterne samarbejdspartnere.

Herunder udfoldes først den formelle ledelsesstruktur og dernæst 
uddannelsesorganiseringen, hvorefter inddragelse beskrives i to 
afsnit. Endelig redegøres for den administrative understøttelse.

1.2.1  Overlappende ledelsesteams i den formelle ledelses- 
struktur
Den formelle ledelsesstruktur er opbygget fra rektor over dekan 
til institutleder. Ved de mindste institutter refererer medarbej-
derne direkte til institutleder, mens institutlederen ved de fleste 
institutter har delegeret opgaver og ansvar til viceinstitutledere 
og/eller sektions-/afdelingsledere. Ledere på hvert niveau ind-
går i ledelsesteam med ledere på henholdsvis niveauet over og 
under for at sikre koordination og sammenhængskraft i organi-
sationen. Teamledelsesprincippet fremgår af figur 2.
 
Rektor varetager universitetets daglige ledelse inden for de 
rammer, som bestyrelsen har fastsat, mens de øvrige medlem-
mer af universitetsledelsen – prorektor, universitetsdirektør og de-
kaner – varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Universitetsledelsen har det overordnede ansvar for kvalitets-
sikring og -udvikling af den samlede uddannelsesportefølje og 
bidrager til kvalitetsarbejdet gennem strategiske og økonomiske 
prioriteringer. Universitetsledelsen har ligeledes den interne 
beslutningskompetence i forhold til oprettelse og afvikling af 
uddannelser og udbud.

Dekanens primære opgave i kvalitetsarbejdet er den strategiske 
og økonomiske prioritering af aktiviteter og udviklingsinitiativer 
på tværs af fakultetets samlede uddannelsesportefølje. Endvi-

dere har dekanen ansvar for at udmønte fælles retningslinjer i 
lokale løsninger, der tilgodeser de faglige, organisatoriske og 
ressourcemæssige vilkår på det enkelte fakultet.  Endelig er det 
dekanens opgave at følge op på uddannelser, hvor kvalitetssy-
stemet har identificeret markante udfordringer, 

Fakultetsledelsen med dekanen i spidsen har det overordnede 
ansvar for koordinering af og sammenhæng mellem fakultetets 
aktiviteter; herunder også uddannelsesområdet, og træffer be-
slutning om de overordnede økonomiske og strategiske priorite-
ringer på fakultetet. Udover dekan indgår prodekaner, institutle-
dere og administrationschef i fakultetsledelsen. Chefrådgiver er 
fast deltager i fakultetsledelsesmøderne.

Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og varetager 
instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. 
Ledelsesansvaret udøves i samarbejde med den øvrige institut-
ledelse, der er sammensat af relevante ledelsesrepræsentanter 
fra instituttet. 

Det er institutlederens ansvar at sikre, at der i forbindelse med 
ansættelser, strategiske satsninger og økonomiske prioriteringer 
anlægges både et forsknings- og et uddannelsesperspektiv på 
instituttets aktiviteter. Gennem den daglige personaleledelse 
er det desuden institutlederens ansvar – i samarbejde med 
studielederen – at sikre, at de videnskabelige medarbejdere 
bidrager til undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og 
kvalitetsudvikling.

Gennem sin deltagelse i fakultetsledelsen bidrager institutleder 
til at sikre sammenhæng mellem instituttet og fakultetets samle-
de virke.

1.2.2  Sammenhængende uddannelsesorganisering
Parallelt til og sammenhængende med den formelle ledelses-
struktur arbejder en række teams specifikt med uddannelses-
mæssige spørgsmål. Disse teams er både overlappende mellem 
de forskellige organisatoriske niveauer og overlappende i 
forhold til den formelle ledelsesstruktur, så der skabes sam-
menhæng såvel til ledelsesstrengen som ud i organisationen. 
Sammenhæng ud i organisationen er gengivet i figur 3.

Prorektor er stedfortræder for rektor og har derudover det over-
ordnede ansvar for uddannelsesområdet og kvalitetssystemet. 
De strategiske drøftelser og beslutninger vedrørende udvikling af 
undervisning og uddannelse er ligeledes forankret hos prorektor.

En væsentlig del af kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet 
forvaltes i Udvalget for Uddannelse. Udvalget ledes af prorek-
tor, der gennem sin deltagelse i universitetsledelsen sikrer, at 
udvalgets beslutninger og indstillinger forankres i det øverste 
ledelsesniveau.

De øvrige medlemmer af Udvalget for Uddannelse er de fire 
prodekaner for uddannelse på fakulteterne. De fungerer som 
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AFDELING/SEKTION

Medarbejdere

Prorektor
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FIGUR 2: FORMEL LEDELSESTRUKTUR

Undervisere

Prorektor
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Prodekaner
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UDVALGET FOR UDDANNELSE

UDDANNELSESFORUM

STUDIENÆVN

FIGUR 3: UDDANNELSESORGANISERING

bindeled mellem fakulteternes uddannelsesområde og det fæl-
les niveau. Prodekanerne har således både til opgave at bringe 
fakulteternes perspektiver ind i udvalgets arbejde samt sikre 
lokal forankring af udvalgets arbejde i både fakultetets ledelse 
og i dets uddannelsesforum.

Udvalget for Uddannelse har sammen med universitetsledelsen 
ansvar for uddannelsesmæssige spørgsmål og rammebetingel-

ser, som går på tværs af fakulteter; herunder at sikre tværgåen-
de koordination, videndeling og udvikling af uddannelsesområ-
det. Udvalget fungerer som rådgivende og forberedende organ 
for universitetsledelsen i uddannelsespolitiske og -strategiske 
spørgsmål. Udvalget har Aarhus Universitets politik for kvalitets-
arbejde på uddannelsesområdet og kvalitetssystemet som en 
af sine hovedopgaver, og i forlængelse heraf spiller udvalget en 
central rolle i opsamlingen af resultaterne fra det løbende kvali-

UDDANNELSESUDVALG/-NÆVN
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tetsarbejde og vedligeholdelse af kvalitetssystemet. Kommissori-
um er vedlagt som bilag 5.

Udvalget for Uddannelse arbejder bl.a. med koordinering, 
videndeling og udvikling ved at samle studerende, undervisere 
og ledere på tværs af universitetet. Studielederforum er et vigtigt 
eksempel på et sådant tværgående mødeforum.  Et par gange 
om året samles studieledere og studienævnsformænd til drøftel-
se af emner som f.eks. ’Data – vejen til kvalitet eller tælletyranni?’ 
og ’Studiemiljø’.

På hvert fakultet er der et uddannelsesforum, der består af 
prodekan for uddannelse, studieledere og eventuelt studie-
nævnsformænd. Foraet har til opgave at bidrage til kvalitetsar-
bejdet på fakultetet med henblik på at identificere behovet for 
fælles drøftelser, initiativer og retningslinjer, herunder at følge 
studienævnenes arbejde blandt andet under hensyntagen til de 
studerendes retssikkerhed.

Omdrejningspunktet for det uddannelsesnære kvalitetsarbejde 
er studienævn og studieledere, der har ansvar for det daglige 
arbejde med uddannelsernes tilrettelæggelse, gennemførelse 
og evaluering, herunder kvalitet og relevans. Ansvaret udmøntes 
dels via det løbende arbejde med blandt andet studieordninger, 
undervisningsevalueringer samt undervisnings- og eksamenstil-
rettelæggelse, dels gennem den årlige status på kvalitetsarbej-
det og uddannelsesevalueringerne, hvilket er beskrevet i kapitel 2.

Samarbejdet mellem studieleder og studienævn understøttes 
enten gennem personsammenfald mellem studieleder og 
studienævnsformand eller via studieleders faste deltagelse i 
studienævnsmøderne.

Gennem underviser- og studenterrepræsentation i studienæv-
net sikres, at kvalitetsarbejdet sker med udgangspunkt i de 
enkelte uddannelsers faglighed og faktiske forhold. Sideløbende 
sikrer det løbende samarbejde mellem studie- og institutle-
delsesniveauet, at det uddannelsesnære kvalitetsarbejde er 
forankret i og understøttes af instituttets mål.

Som det fremgår af figur 4, har nogle studienævn ansvar for 
en bred vifte af uddannelser og er organiseret med uddannel-
sesnævn/-udvalg og uddannelsesansvarlige, der varetager 
opgaver relateret til mindre dele af studienævnets uddannelses-
portefølje. På Arts og Science & Technology er der studienævn, 
der varetager den overordnede kvalitetssikring og -udvikling af 
en større portefølje af uddannelser. Studienævnsformænd og 
studieledere har ansvar for kvalitetsarbejdet på dette niveau. På 
niveauet under studienævnsniveauet er der på begge fakul-
teter udpeget uddannelsesansvarlige. På Arts er disse enten 
afdelingsledere eller arbejder tæt sammen med de relevante 
afdelingsledere. Uddannelsesansvarlige på begge fakulteter 
indgår i tæt samarbejde med studielederne.

Forskellene til trods, er de grundlæggende organisatoriske funk-
tioner og ansvarsområder ensartede på tværs af fakulteterne, 
som beskrevet i dette kapitel.

1.2.3 Inddragelse af medarbejdere og studerende
Bidrag fra medarbejdere og studerende sikrer, at kvalitetsarbej-
det er forankret i organisationen i den hverdag og praksis, der er 
udgangspunkt for kvalitet – nemlig mødet mellem studerende, 
undervisere og fagligheden på den enkelte uddannelse. Kvali-
teten af dette møde påvirkes i høj grad af studerendes faglige 
forudsætninger, undervisernes faglige og pædagogiske kompe-
tencer samt det faglige stofs niveau, den studerendes arbejde 
med og underviserens strukturering af stoffet. Disse elementer er 
derfor alle vigtige i kvalitetsarbejdet, der er beskrevet i kapitel 3.

Den enkelte videnskabelige medarbejder og studerende 
bidrager til kvalitetsarbejdet på mange måder. Det sker bl.a. via 
en række formaliserede instanser, hvor både medarbejdere og 
studerende er fast repræsenteret:
• Bestyrelsen
• Akademisk råd
• Institutforum
• Studienævn
• Uddannelsesudvalg/-nævn

De videnskabelige medarbejderes vigtigste bidrag til kvalitets-
arbejdet - foruden deltagelse i råd og nævn – leveres i form af 
planlægning og gennemførelse af de konkrete undervisnings- 
og eksamensaktiviteter samt de evalueringsprocesser, der er 
forbundet hermed. Hertil kommer de forskellige lokale organi-
seringer af underviserteams, afdelinger og lignende, hvor de 
videnskabelige medarbejdere gennem den løbende deltagelse 
i undervisermøder, udvalgsarbejde m.v. er med til både at udfor-
me, udfordre og udvikle kvalitetsarbejdet i praksis.

De studerende bidrager desuden bredt til kvalitetsarbejdet gen-
nem deres daglige dialog med underviserne, løbende deltagel-
se i undervisningsevalueringer samt rekrutterings-, studiemiljø- 
og beskæftigelsesundersøgelser.

Dekan og prodekan for uddannelse har faste møder minimum én 
gang hvert semester med studenterrepræsentanter fra fakultetet.

Tilsvarende har rektor og prorektor to mødefora med de studen-
terpolitiske organisationer:
• Studenterpolitisk Forum, hvor repræsentanter fra universitetets  
 tre store studenterorganisationer mødes med rektor, prorektor  
 og universitetsdirektør minimum to gange årligt.
• Faste møder mellem Studenterrådets formandskab og prorek- 
 tor, hvor rektor deltager i hvert andet møde. Der afholdes  
 møde minimum to gange per semester.

Formålet med møderne på såvel fakultets- som universitetsni-
veau er at supplere de formelle organer med en mere uformel 
løbende dialog mellem ledelse og studerende.
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FIGUR 4: ORGANISERING AF UDDANNELSESOMRÅDET PÅ DE FIRE FAKULTETER

Uddannelsesforum

ARTS
 

129  
Uddannelser (BA, KA og MA)

14.578  
Indskrevne studerende

ARHUS BSS 

47  
Uddannelser 
(BA, KA, MA og  
Diplomuddannelser)

17.840 
Indskrevne studerende

SCIENCE AND  
TECHNOLOGY

60  
Uddannelser 
(BA, KA, MA og  
Diplomingeniører)

7.096 
Indskrevne studerende

HEALTH 

 
19 
Uddannelser
(BA, KA, MA, Diplomuddan-
nelser og KVU)

4.476
Indskrevne studerende 

4 Aftagerpaneler;  
 ét per studienævn

4 Studienævn

23 Uddannelsesnævn

Uddannelsesforum

18 Aftagerpaneler; 
 ét per studienævn   
 suppleret af 
 fagopdelte   
 paneler hvor   
 dette er relevant

10 Studienævn

Uddannelsesforum

16 Aftagerpaneler; 
 ét per uddannel- 
 sesområde eller   
 en mindre gruppe   
 af beslægtede   
 uddannelser

3 Studienævn

24 Uddannelsesudvalg

Uddannelsesforum

6 Aftagerpaneler:  
 ét per studienævn  
 suppleret af et  
 aftagerpanel for  
 kandidatuddannelsen  
 i optometri og  
 synsvidenskab.

6 Studienævn

3 Studieledere 18 Studieledere 5 Studieledere 6 Studieledere

23 Uddannelsesansvarlige  
 32 Uddannelsesansvarlige

Koordinering, 
sammenhæng og 
erfaringsudveksling

Opgave og ansvar

Kvalitet og relevans  
for samfundet

Kvalitet i uddannelse 
og undervisning  
i henhold til  
Universitetsloven

Praktisk  
tilrettelæggelse  
af undervisning  
og bedømmelse

1.2.4 Samspil med det omgivende samfund
I det daglige har studerende, medarbejdere og ledere en række 
relationer til det omgivende samfund f.eks. i form af samarbej-
de med virksomheder, regioner, kommuner og andre uddan-
nelsesinstitutioner om eksempelvis gæsteforelæsninger, case 
competitions og specialesamarbejder. Denne åbenhed overfor 
det omgivende samfund bidrager til, at dimittenderne har de 
kompetencer, samfundet efterspørger.

I tillæg hertil er der følgende lovpligtige fora for inddragelse af 
et eksternt perspektiv på uddannelsesarbejdet:
• Aftagerpaneler spiller en vigtig rolle som sparringspartner i  
 udvikling af uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse. Der   
 er løbende dialog mellem universitetet og aftagerne om ar- 
 bejdsmarkedets behov, og panelerne rådgiver om samfunds-  
 mæssige behov og tendenser ved udvikling af nye uddannelser.
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• Censorinstitutionen er ligeledes en værdifuld ekstern samar- 
 bejdspartner, der gennem den løbende dialog og inddragelse  
 i forbindelse med eksaminer bidrager med et peer-review blik  
 på kvaliteten af uddannelserne, herunder anvendte prøve- 
 former, opstillede læringsmål og de studerendes akademiske  
 niveau.
• I tilknytning til hvert fakultet er et eksternt advisory board,  
 der fungerer som rådgivende panel i strategiske anliggender.  
 Det gælder blandt andet udvikling af uddannelsesområdet  
 og sammenhæng med den nationale og internationale  
 dimittendefterspørgsel.

1.2.5 Understøttelse af kvalitetsarbejdet
På universitetsniveau understøttes sammenhæng og koordine-
ring af uddannelser og undervisning ved at:
• ansvaret for den samlede administrative understøttelse er 

placeret hos universitetsdirektøren, der indgår i universitetsle-
delsen. Til varetagelse af tværgående administrative opgaver 
er der etableret fem vicedirektørområder, der hver er under le-
delse af en vicedirektør med reference til universitetsdirektøren.

• hvert af fakulteternes administrative centre ledes af en 
administrationschef, der både refererer til universitetsdirektør 
og dekan for det fakultet, som de er tilknyttet. Dette dobbelte 
ophæng medvirker til at sikre, at opgaveløsningen i de admini-
strative centre både er forankret i fællesadministrative beslut-
ninger og tilpasset fakulteternes lokale behov og organisering.

• vicedirektørområdet AU Uddannelse understøtter kvalitets-
arbejdet gennem systemunderstøttelse af de studieadmi-
nistrative systemer, vedligeholdelse af kvalitetssystemet, 
uddannelsesjuridisk rådgivning og løbende vedligeholdelse af 
ledelsesinformationssystemet.

• Universitetsledelsens Stab har til opgave at facilitere og kom-
munikere beslutningsprocesser internt og yder politisk og stra-
tegisk rådgivning og sparring til universitetsledelsen i uddan-
nelsesmæssige spørgsmål. Dertil kommer ledelsesbetjening af 
prorektor og sekretariatsbetjening af Udvalget for Uddannelse. 

Den uddannelsesnære støtte til kvalitetsarbejdet varetages 
primært af:
• Institutsekretariater, der dels betjener instituttets respektive 

organer og funktioner, dels leverer administrativ service til 
instituttets videnskabelige medarbejdere, dels ledelsesbetjener 
institutleder.

• Fakultetssekretariater, som understøtter mødeaktiviteter i 
fakultetsledelse og tværgående aktiviteter på fakulteterne 
samt varetager ledelsesbetjening af dekan og prodekan for 
uddannelse. Sekretariatet ledes af en chefrådgiver, og der er 
blandt andre ansat mindst en uddannelsesrådgiver ved hvert 
fakultet.

• Administrative centre tilknyttet fakulteterne, der hver har en 
studieadministrativ afdeling, som understøtter studienævns-
arbejdet, bistår studieleder med planlægning, analyse og 
rådgivning samt varetager sagsbehandling i forhold til fakulte-
tets studerende. Den studieadministrative afdeling ledes af en 
uddannelseschef.

• Fakulteternes universitetspædagogiske centre, der bidrager 
med didaktisk ekspertise og understøtter den pædagogiske 
udvikling af blandt andet undervisnings-, lærings- og eksa-
mensformer. De universitetspædagogiske centre er ansvarlige 
for udbud af kompetenceudviklingstilbud til det videnskabe-
lige medarbejdere og f.eks. studenterundervisere, ligesom de 
spiller en aktiv rolle i udbredelsen af digitale læringsmiljøer 
og it-understøttelse af uddannelsesområdet. Centrene indgår 
desuden i et samlet universitetspædagogisk netværk, der 
blandt andet driver udvikling og afholdelse af det tværgående 
adjunktpædagogikum. 

Samarbejde i teams på tværs er med til at understøtte koordine-
ring og sammenhængskraft administrativt på linje med teamor-
ganiseringen i ledelsesstrengen og uddannelsesorganiseringen:
• På fakultetet er prodekan for uddannelse, uddannelseschef 

og uddannelsesrådgiver et væsentligt team i forbindelse med 
forberedelse af og opfølgning på beslutninger vedrørende 
uddannelseskvalitet taget i ledelsesstreng såvel som uddan-
nelsesorganisering.

• Tværgående administrative bånd med deltagelse af admi-
nistrative centre og AU Uddannelse koordinerer administrativ 
opgavevaretagelse med henblik på dels at sikre en ensartet 
understøttelse af medarbejdere og studerende på uddan-
nelsesområdet, dels at sikre samarbejde og koordination af 
administrativ praksis på tværs af fakulteter.

• Fakultetssekretariat og lokal studieadministration varetager 
sammen sekretariatsbetjening af uddannelsesforum på fakul-
tetsniveau.

• Universitetsledelsens Stab forbereder og følger sammen 
med fakultetssekretariater og AU Uddannelse op på møder i 
Udvalget for Uddannelse og øvrige overordnede beslutnings-
processer.

Ovenstående organisering sikrer faglig og administrativ sam-
menhæng mellem de organisatoriske niveauer og en tydelig 
ansvarsdeling for kvalitetsarbejdet. Dette understøttes af kvali-
tetssystemet, som beskrives i det følgende kapitel.
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2 AARHUS UNIVERSITETS KVALITETSSYSTEM

Kvalitetsarbejdet på Aarhus Universitet har igennem tiden 
ændret karakter i takt med universitetets vækst og ændringer i 
eksterne forhold. En meget overordnet gennemgang af blot de 
seneste 25 års uddannelsesrettede kvalitetsarbejde på Aarhus 
Universitet viser en udvikling mod øget systematik.

Fra 1990’erne er det dengang primært lokalt forankrede syste-
matiske kvalitetsarbejde således i stigende grad blevet sup-
pleret af fælles aktiviteter på universitetsniveau. Blandt andet 
i form af etablering af det universitetspædagogiske netværk, 
adjunktpædagogikum og tværgående udvalg i forbindelse 
med implementering af Bologna-rammen. Kvalitetsarbejdet var 
tidligere primært rettet mod udvikling af nye og eksisterende 
uddannelser og blev især dokumenteret i det løbende arbejde 
med udarbejdelse og godkendelse af studieordninger. Selv- 
evalueringsrapporter i regi af Danmarks Evalueringsinstitut var 
en fremtrædende systematisk evalueringsaktivitet, ligesom de 
første internationale akkrediteringer af den daværende Han-
delshøjskole i Aarhus også fandt sted i disse år.

Fusionerne med Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, 
Handelshøjskolen i Aarhus, Danmarks Pædagogiske Universitet, 
Danmarks Jordbrugsforskning og Danmarks Miljøundersøgel-
ser ledte til fælles kvalitetsforståelse og fælles principper for 
tværgående uddannelsessamarbejde, og i 2008 blev Aarhus 
Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 
lanceret. Politikken satte rammer og retning for uddannelse, 
undervisning og læring, og den øverste ledelse tilkendegav med 
godkendelse af politikken et fælles og højt ambitionsniveau 
for uddannelsesområdet. Fælles studieadministrative systemer 
muliggjorde i stigende grad sammenlignelige studienøgletal, 
hvilket bl.a. resulterede i udvikling af et format for ledelsesin-
formation til studieledere (studieledertal) samt etablering af 
systematisk eksamens- og årgangsstatistik.  Samtidig iværksatte 
universitetet en række undersøgelser med den første studiemil-
jøundersøgelse i 2007 samt beskæftigelsesundersøgelsen som 
de mest markante kvalitetstiltag. Studiemiljøundersøgelserne, 
der gennemføres hvert tredje år, indeholder tværgående fælles 
evalueringer af hele undervisningsforløb på en uddannelse. 
Bilag 6 rummer tværgående uddannelsesrelaterede undersø-
gelser på Aarhus Universitet.

I forbindelse med internationaliseringsstrategi og universitetets 
ansøgning om ECTS-label i 2009 standardiserede Aarhus Uni-
versitet rammerne for uddannelsernes opbygning, beskrivelse 
af studieordninger og kurser, herunder læringsmål, samt ikke 
mindst information til ansøgere og studerende. Som udmønt-
ning af Aarhus Universitets strategiske mål i forhold til under-
visningsudvikling og pædagogisk kompetenceudvikling blev 

de universitetspædagogiske enheder også udbygget i disse år 
og suppleret med en indsats for at fremme entreprenørskab og 
innovation i uddannelserne. 

Indførelse af uddannelsesakkreditering, ny karakterskala og 
ændrede økonomiske incitamentsstrukturer var nogle af de 
udefrakommende tiltag, der førte til en højere grad af systematik 
og fælles kvalitetsprocedurer. Universitetet har generelt benyttet 
uddannelsesakkrediteringerne som en anledning til at foretage 
systematiske eftersyn og udvikling af de enkelte uddannelser, 
til udbygning og forbedret anvendelse af studienøgletal samt 
til tværgående kvalitetsdrøftelser i regi af interne tværgående 
udvalg og akkrediteringsnetværk.

Med de seneste års forberedelse til ansøgning om institutionsak-
kreditering er kvalitetsarbejdet udviklet yderligere. Forberedel-
sesarbejdet har fokuseret på at videreudvikle et kvalitetssystem 
i relation til Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på 
uddannelsesområdet, der blev justeret i 2013. Videreudvikling 
af kvalitetsarbejdet er sket, dels i form af udvikling af et solidt 
datagrundlag og indførelse af et fælles indikatorsystem, dels 
ved at iværksætte årlig status og uddannelsesevaluering som 
to formater, der sammen med de regelmæssige undersøgelser 
(bilag 6) skal erstatte uddannelsesakkrediteringens systematiske 
evaluering af uddannelserne.

Aarhus Universitet har valgt at udforme ét fælles kvalitetssystem, 
der sikrer rammer for lokal udmøntning, og som kan rumme de 
faglige og kulturelle forskelle, der er på et mangfoldigt universi-
tet. Kvalitetssystemet beskrives i dette kapitel.

2.1 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR KVALITETSARBEJDET
Kvalitetssystemet på Aarhus Universitet baserer sig på European 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Europe-
an Higher Education Area (ESG) og omfatter alle universitetets 
uddannelsesaktiviteter på tværs af de fire fakulteter, uddannel-
sestyper og geografisk placering.

Bevægelsen fra  uddannelsesakkrediteringer mod institutions-
akkreditering har været styret af en bestræbelse på at udbygge 
det eksisterende kvalitetsarbejde med enkle og gennemskueli-
ge processer, der:
• understøtter det løbende og systematiske kvalitetsarbejde på 

de enkelte uddannelser
• etablerer sammenhæng i og ledelsesforankring af kvalitetsar-

bejdet på tværs af organisatoriske niveauer
• sikrer dokumentation af og opfølgning på kvalitetsarbejdet på 

alle niveauer af organisationen 
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Det indfries gennem sammenhængende elementer i kvalitets-
systemet, der tilsammen sikrer, at kvalitetsarbejdet:
• er baseret på det højest mulige informationsgrundlag (data)
• involverer alle relevante aktører (dialog)
• munder ud i handleplaner og målsætninger, der danner 

grundlag for opfølgning gennem en klar rolle- og ansvarsfor-
deling (opfølgning)

• dokumenteres f.eks. i form af referater og handleplaner for at 
skabe et godt grundlag for opfølgning og erfaringsudveksling 
på tværs 

Figur 5 viser Aarhus Universitets kvalitetsmodel, hvor det løbende 
kvalitetsarbejde suppleres af uddannelsesnære processer, der 
sikrer, at uddannelsernes systematisk vurderes med et helheds-
blik, og opsamlende tværgående processer, der sikrer sammen-
hængen mellem det løbende kvalitetsarbejde og det strategi-
ske sigte på henholdsvis fakultets- og universitetsniveau.

I det følgende udfoldes kvalitetssystemet nærmere med henblik på 
at redegøre for systematikken bag det løbende kvalitetsarbejde.

2.1.1  Fælles rammer og retning for kvalitetsarbejdet
Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannel-
sesområdet (se bilag 7) etablerer et fælles, retningsgivende 
værdigrundlag for arbejdet med uddannelseskvalitet på tværs 
af universitetet. Politikken sætter således mål og rammer for 
uddannelse og læring – ikke kun for kvalitetsarbejdet.

Politikken er udarbejdet efter en omfattende dialog med under-
visere, studerende og studienævn og godkendt af bestyrelsen. 
Den gældende version er en videreudvikling, som Udvalget for 
Uddannelse har udarbejdet med godkendelse i universitetsle-
delsen i juni 2013. 

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelses-
området hviler på en forståelse af, at kvalitetsarbejdet:
• er en integreret del af universitetets virksomhed
• tager sit udgangspunkt i mødet mellem studerende, undervise-

re og fagligheden på den enkelte uddannelse
• er udviklingsorienteret, sammenhængende og funderet i fag-

lighed, dialog og videndeling
• er kendetegnet ved systematik og vedvarende kvalitetsudvik-

ling på hele uddannelsesområdet
• udføres af aktørerne på alle niveauer i organisationen på bag-

grund af en tydelig ansvarsfordeling 

Politikken indeholder fem delpolitikker, der introducerer fælles 
målsætninger for god uddannelseskvalitet. De fem delpolitikker 
afspejler en studerendes studieforløb fra rekrutteringsfasen, over 
studiet til den færdige dimittends overgang til arbejdsmarkedet. 
Hermed sikres det, at kvalitetsarbejdet omfatter uddannelserne i 
deres helhed.

De fem delpolitikker fungerer desuden som strukturerende ele-
ment i kvalitetsarbejdet og er fundament for:
• Data, da alle målsætninger i politikken er dækket af mindst én 

indikator
• Dialog, da politikken anvendes som struktur på samtalen i 

uddannelseskvalitetsprocesser
• Opfølgning, da delpolitikkerne er disposition for uddannelses-

rapporter og uddannelsesberetning
• Fakulteternes og fællesadministrationens kvalitetspraksisser

I de følgende afsnit er uddybet, hvordan dette er tilrettelagt.

2.2 Løbende kvalitetsarbejde
Studienævn og tilknyttede råd og udvalg er de centrale fora for 
det løbende kvalitetsarbejde, og studieleder, studienævnsfor-
mand og øvrige uddannelsesledere er tilsvarende væsentlige 
kerneaktører. Studieåret skaber en systematik i arbejdet med 
udarbejdelse af kursusudbud, godkendelse af pensum, opfølg-
ning på undervisningsevalueringer, studieordningsændringer, 
tilrettelæggelse af undervisning og vejledning osv.

To konkrete eksempler på lokalt forankret kvalitetsarbejde er:
• Studienævnet på teologi, hvor faggrupperne på skift – med en 

faggruppe per semester – gennemfører en evaluering af fag-
gruppens undervisning. Evalueringen gennemføres i faggrup-
pen, der giver studienævnet en tilbagemelding.

• Studienævnet på psykologi, der har fået de studerende til at 
skrive ’Ti ting, jeg gerne ville have vidst om psykologistudiet, 
før jeg startede’. De ”ti bud” skal anvendes i vejledningen af 
gymnasieelever, der overvejer at læse psykologi, så der er en 
bedre forventningsafstemning inden studievalg.

2.2.1 Ledelsesinformationssystem
Aarhus Universitets ledelsesinformationssystem på uddannelses-
området er udviklet for at tilvejebringe det bedst mulige beslut-
ningsgrundlag for både de uddannelsesnære og tværgående 
kvalitetsprocesser. Data og analyser gøres derfor tilgængeligt på 
et niveau svarende til den kontekst, de skal indgå i. 

De centrale elementer i ledelsesinformationssystemet omfatter:
• Studiemæssige nøgletal (optag, bestand, produktion, gennem-

førsel og frafald)
• Studieledertal (eksamensstatistik, beståelsesprocenter og 

studieprogression)
• Årgangsstatistik (frafaldsmønstre, progression og færdiggørel-

sestider på årgangsniveau)
• Planlagte timer og forskningsbasering (planlagt undervisning 

og VIP/DVIP-ratio)
• Undervisningsevalueringer (lokalt og på tværs af universitetet)
• Aarhus Universitets tværgående studenter- og dimittendunder-

søgelser (rekruttering, førsteårsfrafald, studiemiljø og beskæfti-
gelse)

• Beskæftigelses- og ledighedstal fra Styrelsen for Videregående 
Uddannelser.
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FIGUR 5: AARHUS UNIVERSITETS KVALITETSMODEL
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Alle nøgletal udarbejdes eller indhentes som udgangspunkt i 
AU Uddannelse og kvalitetssikres i samarbejde med relevante 
medarbejdere fra de fire administrative centre på fakulteterne, 
inden tallene gøres tilgængelige i organisationen.

Kvalitetsarbejdet i nævn, udvalg og ledelsesfora understøttes 
gennem faste årshjul for dataleverancer og -analyser. De faste 
årshjul understøtter planlægning af kvalitetsarbejdet og sikrer, 
at kvalitetsarbejde tilrettelægges i overensstemmelse med de 
seneste data på et givent område.

Det gælder eksempelvis opfølgning på aktuelle udviklinger via 
eksamensstatistik, undervisningsevalueringer og gennemsnitligt 
antal optjente ECTS, der tilgår studienævnene to gange årligt. 
De større dataleverancer danner desuden grundlag for tema- 
drøftelser og strategiske overvejelser på alle niveauer og på 
tværs af organisationen i forbindelse med eksempelvis ansøg-
nings- og optagelsestal, frafaldsprocenter og beskæftigelsesun-
dersøgelse, der opgøres på årsbasis.

2.3 SÆRLIGE UDDANNELSESKVALITETSPROCESSER
Formålet med uddannelseskvalitetsprocesserne er at:
• lægge et helhedsperspektiv på den samlede uddannelse fra 

rekruttering over læreprocesser til arbejdsmarked
• identificere styrker, svagheder og udfordringer ved uddannel-

serne med henblik på at kunne fastholde høj kvalitet og sikre 
kontinuerlig udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans

• analysere identificerede svagheder for at afdække årsager og 
udpege handlinger, der kan udbedre svaghederne

• bidrage til fælles forståelse og tilgang til kvalitetsarbejde i 
uddannelserne

Væsentligt for kvalitetsprocesserne er, at de tager udgangs-
punkt i relevant viden om såvel de enkelte uddannelser som det 
samlede uddannelsesområdes styrker, svagheder og udviklings-
potentialer. Dermed bliver det muligt for kvalitetsorganisationen 

TABEL 1: DE FÆLLES INDIKATORER FOR UDDANNELSESKVALITET OG SAMMENHÆNG TIL DELPOLITIKKER – ORDINÆRE UDDANNELSER

Emne Nummer Indikator Fastsættelse af grænseværdier Delpolitik

Frafald 1a Førsteårsfrafald på bacheloruddannelserne Fakultet/studienævn 1, 2

1b Frafald på kandidatuddannelserne  
efter normeret tid +1 år

Fakultet/studienævn 1, 2

Studieprogression 2 Optjente ECTS Universitetsledelsen 2, 3, 4

Undervisningsaktivitet 3 Planlagte timer på uddannelsen Fakultet/studienævn 3

Undervisningsevaluering 4 Undervisningsevaluering Fakultet/studienævn 2, 3, 4

Studiemiljø 5a Faglig trivsel Fakultet/studienævn 1, 4

5b Imødekommende medstuderende Fakultet/studienævn 1, 4

Forskningsdækning/ 
videngrundlag

6a Forskningsbaserede uddannelser  
(VIP/DVIP-ratio)

Fakultet/studienævn 2, 3

6b Videngrundlag  
– ikke-forskningsbaserede uddannelser

Fakultet/studienævn 2, 3

Internationalisering 7 Full degree studerendes relative progression Fakultet/studienævn 1, 2, 4

Beskæftigelse 8 Ledighed 4.-7. kvartal efter dimission Universitetsledelsen 5

at målrette indsatsen mod særlige såvel som tværgående 
udfordringer og drage lære af særligt velfungerende områder 
og indsatser.

De fælles rammer og retningslinjer for uddannelseskvalitetspro-
cesserne – årlig status og uddannelsesevaluering – er vedlagt i 
bilag 8.

2.3.1 Data
I relation til Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på ud-
dannelsesområdet er valgt en række fælles indikatorer for uddan-
nelseskvalitet. Indikatorerne dækker centrale målepunkter inden 
for de fem delpolitikker og bidrager til, at den organisatoriske 
forankring af kvalitetsarbejdet suppleres med løbende monitore-
ring af udviklingen inden for de respektive områder. Se tabel 1. 

Til hver indikator er knyttet et sæt af grænseværdier, der afgør, 
hvorvidt værdien for den enkelte indikator befinder sig på et til-
fredsstillende niveau, eller om der er behov for særlig opmærk-
somhed på området. Der findes tre niveauer – rød, gul og grøn 
– som angiver, i hvilket omfang den aktuelle værdi lever op til 
det ønskede mål. Grøn er udtryk for tilfredsstillende kvalitet, gul 
er udtryk for behov for opmærksomhed og drøftelse af mulige 
tiltag, og rød er udtryk for, at der skal iværksættes konkrete tiltag, 
der kan forbedre forholdene.

Efter- og videreuddannelsesområdet anvender et særskilt 
indikatorsæt tilpasset de særlige forhold, der gør sig gældende 
for uddannelsestilrettelæggelse og udbudsformer på området. 
Dekanen har ansvaret for at fastsætte grænseværdier for efter- 
og videreuddannelsesområdet. Se tabel 2.

Én gang årligt samles og systematiseres det forgangne års data 
om hver enkelt uddannelse i såkaldte datapakker, hvor det 
sammenstilles med data for de foregående år. Datapakkerne er 
bygget op omkring de fælles indikatorer for uddannelseskvalitet 
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TABEL 2: DE FÆLLES INDIKATORER FOR UDDANNELSESKVALITET OG SAMMENHÆNG TIL DELPOLITIKKER –  EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Emne Nummer Indikator Delpolitik

Studieprogression 1 Optjente ECTS i forhold til tilmeldte ECTS i eksamensterminen 1, 2

Undervisningsaktivitet 2 Planlagte timer på uddannelsen 3

Undervisningsevaluering 3 Undervisningsevaluering 2, 3, 4

Studiemiljø (service) 4a Administrativ service 4

Studiemiljø (fysiske rammer) 4b Fysiske rammer 4

Studiemiljø (læringsfællesskab) 4c Læringsfællesskab 2, 3, 4

Forskningsdækning/ 
videngrundlag

5a Forskningsbaserede uddannelser (VIP/DVIP-ratio) 2, 3

5b Videngrundlag – ikke-forskningsbaserede uddannelser 2, 4

Relevans 6a Relevans for eget arbejde 5

6b Egne erhvervserfaringers inddragelse i undervisningen 5

og markerer med rød, gul og grønt, hvorvidt den enkelte ud-
dannelse lever op til de fastsatte grænseværdier inden for hver 
enkelt indikator. Datapakkerne indeholder desuden en række 
supplerende nøgletal som f.eks. eksamensstatistik, der bidrager 
til at sætte indikatorværdierne i en samlet kontekst og give et 
helhedsorienteret blik på uddannelsen. I datapakkerne er det 
muligt at benchmarke den enkelte uddannelses indikatorer med 
andre uddannelser fra eget eller andre fakulteter.

Datapakken for bacheloruddannelsen i jura som eksempel er 
vedlagt i bilag 9.

Med virkning fra april 2016 suppleres datapakkerne af et ana-
lysemodul, der giver studienævn og – ledelse adgang til bag-
vedliggende datasæt, der gør det muligt at analysere resultater 
og tendenser.

Til understøttelse af diskussionerne i fakultetsledelse, Udvalget 
for Uddannelse og universitetsledelse udarbejdes desuden indi-
katorkort, der giver et samlet overblik over grønne, gule og røde 
indikatorer på fakultetsniveau. Et eksempel på et indikatorkort 
fremgår af uddannelsesrapport, der er med i bilag 9.

Datapakkerne indgår som et væsentligt element i de to centrale 
uddannelseskvalitetsprocesser, der sikrer systematisk og kontinu-
erlig kvalitetssikring af de enkelte uddannelser – årlig status på 
kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering, som hver uddan-
nelse gennemfører hvert femte år. Ved uddannelsesevaluering 
udarbejdes desuden en selvevalueringsrapport, der forholder sig 
til datapakken, hvilket er beskrevet yderligere nedenfor.

2.3.2 Dialog
Årlig status og uddannelsesevaluering er centrale i Aarhus Univer-
sitets kvalitetssystem. Det er her, universitetet konkret udfordrer sig 
selv. Med den årlige status på kvalitetsarbejdet sikres det, at alle 
universitetets uddannelser løbende gennemgår et systematisk 
kvalitetseftersyn. Uddannelsesevalueringerne betyder, at der med 
passende intervaller foretages mere dybdegående evalueringer 
af de enkelte uddannelser med deltagelse af eksterne eksperter. 

Fælles for de to processer er, at de gennemføres via en systema-
tisk, udviklingsorienteret dialog mellem den uddannelsesnære 
ledelse og ledelsesniveauet over efter en forudgående invol-
vering af relevante aktører og på baggrund af et omfattende 
datamateriale om uddannelsen.

2.3.2.1 Årlig status på kvalitetsarbejdet
Der er et todelt formål med den årlige status på kvalitetsarbej-
det. For det første giver den  et systematisk helhedseftersyn af 
hver enkelt uddannelse, hvor det afklares, hvilke uddannelses-
elementer, der fungerer godt, og hvilke elementer, der fungerer 
mindre godt. For det andet skal den årlige status sikre en opfølg-
ning på eventuelle udviklingsinitiativer fra den eller de senest 
gennemførte årlige status eller uddannelsesevaluering.
Udgangspunktet for den årlige status på kvalitetsarbejdet er den 
datapakke, der er udarbejdet for den enkelte uddannelse. Hertil 
kan komme eventuelt supplerende materiale med henblik på at 
belyse særligt udvalgte problemstillinger eller aktuelle temaer 
på enten den enkelte uddannelse eller på tværs af uddannelser. 
Relevante aktører involveres i kvalificering og analyse af tal og 
tendenser i datapakken samt bidrager til at identificere særligt 
relevante emner til drøftelse på statusmødet.

De centrale personer fra henholdsvis ledelsesstreng og uddannel-
sesorganisering deltager i statusmødet, hvor deres dialog er struk-
tureret efter de fem delpolitikker, så uddannelsens aktuelle status 
gennemgås med afsæt i indikatorerne. Kritiske (røde) indikatorer 
bliver adresseret, og der bygges også videre på velfungerende 
elementer. Udkommet af mødet fastholdes i en handleplan, der 
indeholder aftaler om fremadrettede indsatsområder, ansvarsfor-
deling i forhold til disse samt tidshorisont for de aftalte indsatser.

2.3.2.2 Uddannelsesevaluering
Som erstatning for uddannelsesakkreditering har universitetet 
parallelt med indførelsen af den årlige status på kvalitetsar-
bejdet indført uddannelsesevaluering, som gennemføres hvert 
femte år på alle universitetets uddannelser efter faste turnuspla-
ner på det enkelte fakultet.
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Uddannelsesevaluering er mere omfattende end årlig status 
og involverer en bredere kreds af aktører, herunder eksterne 
eksperter, censorformandskab og aftagerpanel, der bidrager til 
et samfundsperspektiv. Inddragelsen af eksterne eksperter samt 
den bredere deltagerkreds sikrer også, at evalueringen tilføres 
supplerende perspektiver og inputs. De eksterne eksperter bidra-
ger desuden til at kvalificere kvalitetssystemet gennem tilbage-
meldinger på uddannelsesevalueringernes form, materialer m.v.

Grundlaget for uddannelsesevalueringen er dels datapakken og 
de opfølgningsaktiviteter, der har knyttet sig til den årlige status 
på kvalitetsarbejdet for uddannelsen i de foregående år, dels 
eventuelle aspekter af uddannelsen, som den lokale uddannel-
sesledelse ønsker at sætte under lup. Hertil kommer spørgsmål 
og emner, som den eksterne ekspert måtte ønske at drøfte. 

Studielederen er ansvarlige for at inddrage relevante aktører og 
organer i en drøftelse af materialet og er ansvarlig for udarbej-
delse af en selvevalueringsrapport for uddannelsen.

Der afholdes et evalueringsmøde, hvor deltagerkredsen som 
minimum omfatter prodekan for uddannelse, ekstern ekspert, 
institutleder eller afdelingsleder, den lokale uddannelsesledelse 
og repræsentanter for studienævnet. På mødet gennemgås 
selvevalueringsrapportens centrale elementer i et fremadrettet 
perspektiv, spørgsmål og pointer fra den eksterne ekspert tages 
op til drøftelse, og kritiske (røde) indikatorer adresseres. Aftalte 
initiativer i forlængelse heraf dokumenteres i en handleplan 
med en klar forankring og ansvarsdeling.

2.3.3 Opfølgning
På uddannelsesniveau danner handleplanerne grundlag for op-
følgning. Den, der har ansvar for et element i handleplanen, har 
samtidig ansvar for inddragelse af relevante aktører og organer 
med henblik på fælles forståelse og iværksættelse af aftalte 
handlinger og udviklingsinitiativer.

På baggrund af erfaringerne med uddannelseskvalitetsproces-
serne har universitetsledelsen besluttet, at der fremadrettet skal 
rettes særlig ledelsesmæssig bevågenhed på de mest udfor-
drede uddannelser. Derfor vil uddannelser med tre eller flere 
indikatorer i rød blive håndteret således:
• Der afholdes opfølgende møde mellem dekan, prodekan, insti-

tutleder og studieleder. På mødet drøftes handleplan og ledelses-
mæssige dispositioner, der skal understøtte kvalitetsarbejdet.

• Uddannelsen gennemgår en uddannelsesevaluering maksi-
malt to år efter en status/uddannelsesevaluering med tre eller 
flere indikatorer i rød. Det vil sige, at uddannelsesevaluering 
fremskyndes, hvis der i henhold til turnusplanen er mere end to 
år til den planlagte uddannelsesevaluering. 

Et eksempel på en handleplan fra en årlig status om bachelor- 
og kandidatuddannelsen i Idræt samt en evalueringsrapport for 
Fysik og Astronomi findes i rapportens bilag 9.

2.3.3.1 Opsamlende tværgående processer
På fakultetsniveau sammenfatter fakultetsledelsen i forlængelse 
af årlig status og uddannelsesevalueringer en uddannelses-
rapport til Udvalget for Uddannelse på baggrund af dialog og 
handleplaner fra uddannelseskvalitetsprocesserne, evaluerings-
rapporterne og et indikatorkort for fakultetets uddannelser.
 
Uddannelsesrapporten består dels af en opsummering af 
fakultetets aktuelle position inden for de fem delpolitikker, dels 
en prioritering af fakultetets vigtigste kvalitetsindsatser i det 
kommende år. Den fakultære uddannelsesrapport udarbejdes 
i en fælles skabelon og ledsages af indikatorkort og konkrete 
handleplaner på fakultetsniveau. 

I forbindelse med udarbejdelse og fremsendelse af uddannel-
sesrapport reflekterer fakultetsledelsen over, i hvilket omfang 
uddannelseskvalitetsprocesserne og elementerne heri har 
fungeret hensigtsmæssigt i forhold til at initiere og understøtte 
diskussioner af de væsentligste aspekter af uddannelseskvalite-
ten. Dette gør det muligt for Udvalget for Uddannelse at følge op 
på kvalitetssystemets funktion og udformning.

På universitetsniveau foretager Udvalget for Uddannelse på 
baggrund af fakulteternes uddannelsesrapporter en samlet vur-
dering af uddannelseskvaliteten og kvalitetssystemet på Aarhus 
Universitet. Vurderingen indgår i udvalgets strategiske priorite-
ringer af de tværgående aktiviteter på uddannelsesområdet og 
omsættes desuden i en uddannelsesberetning til universitets-
ledelsen som input til det fremadrettede strategiske arbejde på 
universitetsniveau. Uddannelsesberetningen tilgår universitetsle-
delsen omkring årsskiftet.

Uddannelsesberetning 2015 og et eksempel på en uddannel-
sesrapport er vedlagt  i bilag 9 og 10. 

Universitetsledelsen drøfter uddannelsesberetningen i forhold til 
den samlede udvikling på uddannelsesområdet og i sammen-
hæng med Aarhus Universitets øvrige virke.

Ved opsamling i universitetsledelsen redegør hver dekan for:
• Status på og opmærksomhedspunkter i forhold til kvaliteten på 

tværs af uddannelserne ved fakultetet
• Handleplaner for uddannelser med tre eller flere indikatorer i rød
• De vigtigste indsatsområder på fakultetsniveau

Prorektor præsenterer efterfølgende uddannelsesberetning og 
universitetsledelsens refleksioner for bestyrelsen, så den kan 
inddrage de samlede drøftelser i bestyrelsens fremadrettede 
strategiske prioriteringer og beslutningsprocesser.

De tværgående processer sikrer således, at uddannelseskvalitets-
processerne indgår som grundlag for universitetets strategiske sigte. 
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Opsamlingen på henholdsvis fakultets- og universitetsniveau 
sikrer synlighed, sammenhæng til strategiske indsatser og 
grundlag for prioritering af ressourcer. Enhver aktør har således 
adgang til dokumentation på det niveau, der svarer til vedkom-
mendes ansvar, opgaver og behov. De aktører, der indgår i drøf-
telserne på to niveauer, har ansvar for at kommunikere drøftelser 
og beslutninger mellem niveauerne:
• Studieleder er bindeled mellem status-/evalueringsmøde og 

studienævn
• Institutleder er bindeled mellem status-/evalueringsmøde og 

institutledelse
• Prodekan for uddannelse er bindeled mellem status-/evalue-

ringsmøde og fakultetsledelse såvel som mellem uddannelses-
forum og Udvalget for Uddannelse

• Dekan er bindeled mellem universitetsledelse og fakultetsle-
delse

• Prorektor er ansvarlig for den samlede proces og bindeled 
mellem universitetsledelse og Udvalget for Uddannelse såvel 
som mellem universitetsledelse og bestyrelse

2.4 ÆNDRINGER I UDDANNELSESPORTEFØLJEN
Til at afrunde beskrivelsen af kvalitetssystemet suppleres det 
løbende kvalitetsarbejde og uddannelseskvalitetsprocesser med 
processerne for ændringer i uddannelsesporteføljen.

2.4.1 Udvikling af nye uddannelser og udbud
Den interne proces for godkendelse af nye uddannelsesinitiati-
ver (se bilag 11) har til formål at sikre, at udviklingen af universi-
tetets uddannelsesportefølje er i overensstemmelse med Aarhus 
Universitets strategi og sker inden for rammerne af Aarhus 
Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet.

Initiativer til at afsøge muligheder for at udbyde en ny ud-
dannelse munder ud i en ansøgning udarbejdet af fakultetet, 
hvis der med udgangspunkt i universitetets samlede uddan-
nelsesportefølje vises et behov. Udgangspunktet for et even- 
tuelt nyt uddannelsesinitiativ er et datagrundlag, der omfatter 
interne forhold såsom beskrivelse af forskningsmiljø og økonomi’ 
og eksterne forhold som eksempelvis den aktuelle beskæftigel-
sessituation. Datagrundlaget er fundament for udarbejdelse 
af en ansøgning, hvor der i en fælles skabelon redegøres for 
en række centrale og sammenlignelige parametre i forhold til 
kvalitet og relevans. Udarbejdelse af ansøgning forudsætter 
inddragelse af aftagere.

Forud for ansøgning om prækvalifikation og akkreditering af 
nye uddannelser og udbud er alle nye initiativer genstand for 
dialog med henblik på kvalificering først på fakultetet, dernæst 
i Udvalget for Uddannelse og endelig til godkendelse i universi-
tetsledelsen. På hvert trin kan ansøgningen afvises, eller der kan 
gives anbefalinger til forbedringer.

De initiativer, der når frem til fremlæggelse for universitetsledels-
en og opnår godkendelse, fremsendes til RUVU med henblik på 
prækvalifikation.

2.4.2 Lukning af uddannelser
Som det er tilfældet med udvikling af nye uddannelser og ud-
bud, er processen for lukning af uddannelser med til at sikre en 
sammenhæng til strategiske prioriteringer.

Uddannelser lukkes efter anmodning fra den ansvarlige dekan 
og med rektors godkendelse. Forud for en sådan anmodning 
inddrages medarbejdere og studerende for at sikre det bedst 
mulige beslutningsgrundlag. Anmodningen skal indeholde de 
oplysninger, som Styrelsen for Videregående Uddannelser har 
brug for i forbindelse med lukning af uddannelser. En anmod-
ning sendes i høring hos Udvalget for Uddannelse, inden den 
sendes til rektor til behandling.

Ved godkendelse af en anmodning om lukning fortsættes den 
lokale proces, der sikrer medarbejder- og studenterinvolvering, 
og der orienteres eksternt til blandt andet Styrelsen for Vide-
regående Uddannelser og Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Bestyrelsen orienteres årligt om ændringer i den samlede ud-
dannelsesportefølje.
 
2.5 KVALITETSPRAKSIS OG DOKUMENTATION
En del af fundamentet for kvalitetsarbejdet er dels en tydelig 
fordeling af opgaver og ansvar, dels dokumentation af drøftelser 
og beslutninger.

2.5.1 Kvalitetspraksis
Hvert fakultet og AU Uddannelse har beskrivelser af det lokale 
kvalitetsarbejde i relation til en række standardprocesser 
inden for kvalitetsarbejdet. Standardprocesserne sikrer, at der 
på hvert fakultet og i administrationen er en fælles forståelse 
af, hvordan Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på 
uddannelsesområdet omsættes i praksis i gennemskuelige og 
relevante arbejdsgange. Fokus er på den lokale organisering af 
uddannelsesområdet, og funktionsbeskrivelser for de interne og 
eksterne aktører i kvalitetsorganisationen understøtter en tydelig 
ansvars- og rollefordeling i det løbende kvalitetsarbejde. I bilag 
12 er der links til ansvars- og rollefordelinger, der alle fremgår af 
universitetets hjemmeside, så de er tilgængelige for alle.

2.5.2 Dokumentation
Et gennemgående element i kvalitetssystemet er en systematisk 
dokumentation af kvalitetsarbejdet på alle niveauer. Dokumen- 
tationen medvirker til at fastholde konkrete beslutninger og an- 
svarsdeling i relation til opfølgning. Desuden bidrager dokumen-
tationen til at fastholde og udbrede viden om kvalitetsarbejdet på 
tværs af niveauer, enkeltpersoner og -funktioner i organisationen. 

En væsentlig del af det løbende kvalitetsarbejde dokumenteres 
via den daglige drift i sagsfremstillinger, mødereferater, proces-
beskrivelser m.v. I relation til uddannelseskvalitetsprocesserne 
er der dokumentation som minimum i form af datapakker og 
selvevalueringsrapporter forud for dialogen, og forankring og 
opfølgning understøttes af referater og handleplaner.
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I det følgende præsenteres eksempler på konkret kvalitetsarbej-
de inden for områderne uddannelsernes videngrundlag, uddan-
nelsernes niveau og indhold samt uddannelsernes relevans. 
 
Eksemplerne illustrerer kvalitetsarbejdet på forskellige uddan-
nelser, fakulteter og organisatoriske niveauer og har til formål at 
demonstrere, hvordan kvalitetsarbejdet fungerer i praksis. 

3.1 UDDANNELSERNES VIDENGRUNDLAG
Forudsætningen for at udbyde stærke faglige uddannelser er, 
at det bagvedliggende videngrundlag er opdateret og af højest 
mulige kvalitet. På Aarhus Universitet prioriteres koblingen mel-
lem uddannelserne og fagmiljøets videngrundlag derfor højt, 
hvad enten der er tale om forskningsbaserede uddannelser på 
bachelor-, kandidat- og masterniveau eller de øvrige uddannel-
ser, der indgår i universitetets uddannelsesportefølje.

Forskningsbasering af uddannelserne kendetegnes ved, at 
uddannelserne tilrettelægges og gennemføres af aktive forskere 
for at sikre, at undervisningen er baseret på fagområdets mest 
relevante og nyeste forskning. Derudover skal de studerende 
have kontakt med de faglige miljøer og derigennem forskning i 
praksis. Dette skal give de studerende indsigt i den nyeste viden 
og bibringe dem færdigheder i at forholde sig kritisk og analytisk 
til nye problemstillinger.

Både Strategi 2013-2020 og Aarhus Universitets politik for 
kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet adresserer sammen-
hængen mellem forskning og uddannelse som et afgørende 
element i forhold til universitetets virke. I strategien for 2013-
2020 fremhæves stærke forskningsbaserede uddannelser såle-
des som én af tre strategiske sigtelinjer, der gives særlig prioritet 
i strategiperioden. I delpolitik 3 i Aarhus Universitets politik for 
kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet uddybes ligeledes 
indholdet i forskningsbasering i målsætning 3.3, hvoraf det frem-
går, at aktive forskere i videst muligt omfang står for tilrettelæg-
gelse af uddannelser baseret på den mest relevante og nyeste 
forskning inden for fagområdet.

Politikkens målsætning om forskningsbasering er omsat i en 
række fælles rammer, principper og retningslinjer for de enkelte 
fakulteters praktiske udmøntning af strategien. Det drejer sig 
blandt andet sig om:
• Undervisningsportfolio ved ansættelse i videnskabelige stillin-

ger (se bilag 13)
• Principper for sikring af uddannelsernes videngrundlag og 

anvendelse af eksterne underviserressourcer (se bilag 14) 

Kvalitetssikring af videngrundlag for de uddannelser, der ikke er 
forskningsbaserede, er beskrevet nærmere i afsnit 3.1.2.3.

3.1.1 Grundlag
Uddannelsernes forskningsdækning monitoreres løbende i 
forbindelse med årlig status og uddannelsesevaluering via in-
dikator 6a (VIP/DVIP-ratio) i datapakkerne, mens opgørelsen af 
de udviklingsbaserede uddannelsers videngrundlag monitoreres 
i indikator 6b efter lokalt fastsatte definitioner. Et eksempel er 
tandplejeruddannelsen, hvor indikatoren er defineret som ande-
len af undervisere med et uddannelsesniveau, der ligger højere 
end det, de underviser på. Det vil sige, den andel af undervisere 
på tandplejeuddannelsen, der har et uddannelsesniveau over 
professionsbachelor.

Den fælles dataunderstøttelse af forskningsdækning (indikator 6a) 
er udviklet og kvalitetssikret i løbet af 2015, og i forlængelse heraf 
er indikatoren blevet en fast del af datapakkerne til årlig status og 
uddannelsesevalueringer fra 2016. I 2015 er forskningsdækning 
håndteret lokalt, og det har fået mest fylde på de uddannelser, 
hvor der tidligere i forbindelse med uddannelsesakkreditering har 
været identificeret problemer. På flere uddannelser har drøftelsen 
af indikator 5a ’Faglig trivsel’, der er baseret på Studiemiljøunder-
søgelsen, omhandlet de studerendes mulighed for at møde forske-
re, hvilket er et andet aspekt af forskningsdækningen. 

De videnskabelige medarbejderes forskningsproduktivitet følges 
på forskellig vis. Den enkelte forsker indtaster sine publikationer 
i PURE, ligesom publikationslister løbende opdateres til brug i 
ansøgninger om forskningsmidler eller stillinger. Disse systemati-
ske opgørelser over forskningsproduktivitet giver både forsker og 
institutleder grundlag for vurdering af den enkelte forskers forsk-
ningskvalifikationer, ligesom det danner grundlag for, at institut-
lederen kan følge instituttets samlede forskningsproduktivitet. På 
universitets- og fakultetsniveau udgør BFI samt hjemtagning og 
forbrug af eksterne midler et vigtigt grundlag.

3.1.2 Processer
Uddannelsernes forskningsbasering afhænger af en række valg, 
der berører forskellige temaer:
• strategisk fokus på både forskning og uddannelse, som adres-

seret indledningsvist
• rekruttering og ansættelse, der sikrer videnskabelige medar-

bejdere med stærke forskningskvalifikationer
• kvalitetssikring af forskning, så den enkelte forskers såvel som 

det samlede fagmiljøs forskningsproduktion løbende følges
• tilrettelæggelse af undervisning, så den varetages af aktive 

forskere

3 KVALITETSARBEJDET I PRAKSIS
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• de studerendes møde med forskere og forskning, så de får 
indsigt i den nyeste viden og færdigheder indenfor forsknings-
baserede metoder.

I relation til videngrundlag foretages derudover kvalitetssikring 
af udviklingsaktiviteter på de øvrige uddannelser, så undervis-
ningen rummer praktiske erfaringer i kombination med teoretisk 
funderet viden.

Ovenstående valg træffes i en række processer, hvor det er insti-
tutleder, der primært er ansvarlig, da kvalitetssikring af viden-
grundlag er en tæt forankret del af institutlederens personalele-
delsesopgave. Processerne er udfoldet herunder.

3.1.2.1 Rekruttering og ansættelse
Forudsætningen for en vellykket integration mellem forskning 
og uddannelse er, at de relevante forskningsmæssige kompe-
tencer er til stede i fagmiljøet bag en given uddannelse eller et 
givet undervisningsmodul. Det er derfor afgørende for sikringen 
af den tilstrækkelige forskningsbasering af uddannelsen, at 
der gennem hele rekrutterings- og ansættelsesprocessen for 
videnskabelige medarbejdere er fokus på både forsknings- og 
undervisningskvalifikationer i den givne stilling.

Et eksempel på, hvordan dette sikres, fremgår af Vejledning til 
institutlederne på ST om håndtering af ansættelser af fast VIP 
(bilag 15). Heri står, at et medlem af instituttets uddannelsesud-
valg skal indgå i ansættelsesudvalget ved ansættelse af lektorer 
og professorer. Desuden er der opsat bedømmelseskriterier, 
der vedrører forskningsproduktion, -netværk og -ledelse samt 
undervisning. De øvrige fakulteter har tilsvarende procedurer for 
rekruttering, bedømmelse og ansættelse, der sikrer vurdering af 
såvel forsknings- som undervisningskompetencer i processen.

Når det gælder kvalitetssikring af ansøgeres pædagogiske og 
didaktiske kompetencer, har Aarhus Universitet haft retningslin-
jer for anvendelse af undervisningsportfolio i forbindelse med 
ansættelse i videnskabelige stillinger siden 2004. Reviderede 
retningslinjer er godkendt i 2016, og heraf fremgår, at ansøgere 
skal dokumentere undervisningskvalifikationer i en undervis-
ningsportfolio, der obligatorisk indeholder systematisk beskrivel-
se og dokumentation af undervisningskvalifikationer. Herudover 
kan porteføljen indeholde begrundelser for egne undervisnings-
mæssige valg og resultater.

3.1.2.2 Kvalitetssikring af forskning
Kvalitetssikring af den enkelte forskers forskningsmæssige 
aktiviteter og udvikling adresseres efter ansættelse i forbindelse 
med den årlige Medarbejderudviklingssamtale (MUS). Her drøfter 
medarbejderen og institutlederen blandt andet forsknings-
produktion og -udvikling på baggrund af den videnskabelige 
medarbejderes publikationslister og seneste års øvrige forsk-
ningsaktiviteter. Det er ligeledes MUS, der fungerer som fast årlig 
procedure for opfølgning af de videnskabelige medarbejderes 
undervisningsmæssige opgaver og kvalifikationer blandt andet 

gennem inddragelse af undervisningsevalueringer. De konkrete 
samtaler er udviklingsorienterede og giver institutleder mulighed 
for at iværksætte opfølgende initiativer, hvis der er behov for det.

Et eksempel på en særlig praksis er, at der på Arts er en ekspli-
cit og nedskreven forventning om en forskningsproduktion på 
gennemsnitligt mindst to årlige videnskabelige, fagfællebedøm-
te publikationer eller større arbejder svarende hertil, set over en 
treårig periode. Forventningen følges op ved et forskningstilsyn, 
der gennemføres efter en fast procedure for at sikre kvalitet af 
forskning (bilag 16).

Mens samtalerne – henholdsvis MUS og samtaler relateret til 
forskningstilsyn – bidrager til kvalitetssikring på individniveau, 
sikrer den årlige status på kvalitetsarbejdet samt uddannelses-
evalueringerne, at der løbende og systematisk skabes overblik 
over uddannelsernes videngrundlag.

3.1.2.3 Kvalitetssikring af udviklingsaktiviteter på øvrige  
uddannelser
Aarhus Universitet udbyder en række uddannelser, der er 
reguleret gennem Bekendtgørelse af Lov om erhvervsakademi- 
og professionsbacheloruddannelser og Lov om erhvervsrettet 
grunduddannelse og videregående uddannelse. I disse fastslås 
det, at uddannelsernes videngrundlag er karakteriseret ved 
erhvervs- og professionsbasering samt udviklingsbasering. Des-
uden stilles der i lovgrundlaget krav om, at uddannelserne inden 
for det tekniske og merkantile område indgår i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter i samspil med relevante samarbejdsparter.

Professions- og udviklingsbasering indebærer, at undervisnings-
aktiviteterne løbende inddrager et anvendelsesorienteret bran-
cheperspektiv i kombination med teoretisk funderet viden. 

Derved præsenteres de studerende for aktuel viden, relevante 
projektcases osv. Sikring af videngrundlag sker gennem: 
• Ansættelseskriterier: Her lægges der både vægt på erhvervser-

faring og undervisningserfaring. 
• Allokering af arbejdstid til udviklingsopgaver: Eksempelvis 

registreres den tid, som medarbejderne ved Ingeniørhøjsko-
len, Aarhus Universitet, anvender til deres arbejdsopgaver. Det 
inkluderer en række udviklingsaktiviteter, som blandt andet 
omfatter projektarbejde i samarbejde med virksomheder, egen 
faglig og didaktisk udvikling og udvikling af uddannelsernes 
indhold. Som en del af projektarbejde indgår forskningsprojek-
ter i samarbejde med Institut for Ingeniørvidenskab og andre 
forskningsenheder. Direktøren og ledergruppen på Ingeniørhøj-
skolen, Aarhus Universitet, følger løbende op på arbejdstidsre-
gistreringerne ud fra en målsætning om, at udviklingsopgaver 
i gennemsnit skal udgøre 20 pct. for underviserstaben tilknyttet 
diplomingeniøruddannelsen. Opfølgningen sker på årlige 
møder i ledelseskredsen. Såfremt andelen af udviklingstid ikke 
når målet om 20 pct., adresserer ledelsen dette via tilførsel/fri-
gørelse af yderligere ressourcer samt tiltag, som kan medvirke til 
øget eksternt projektsamarbejde. Sidstnævnte kan indgå i MUS. 
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• Samspil mellem faste og eksterne undervisere: Eksterne un-
dervisere fra brancherne tilknyttes som undervisere i afgræn-
sede perioder for at understøtte uddannelsernes relevans og 
aktualitet. 

Fælles for universitetets erhvervsakademi- og professionsba-
cheloruddannelser er, at de i forlængelse af fusionerne har fået 
en unik adgang til samarbejde med konkrete forskningsmiljøer 
gennem den tætte organisatoriske tilknytning af uddannelsen til 
et forskningsfelt, og at dette har bidraget til yderligere at styrke 
forskningstilknytningen. Således er Skolen for Klinikassistenter, 
Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT), der både udbyder 
professionsbachelor-, erhvervs- og akademiuddannelser, med  
bestyrelsens godkendelse i februar 2016 fusioneret med det 
tidligere Institut for Odontologi, så de to enheder bliver til Institut 
for Odontologi og Oral Sundhed. På ingeniørområdet indgår In-
geniørhøjskolen Aarhus Universitet og Institut for Ingeniørviden-
skab i et tæt samarbejde om de enkelte fagområder, forsknings-
projekter og en fælles studiemodel, der har fokus på at skabe 
sammenhæng og udvikling på tværs af professionsbachelorer 
(diplomingeniører) og kandidatuddannelserne (civilingeniører).

HD-uddannelsen har modsat andre diplomuddannelser været 
forankret på den tidligere Handelshøjskolen i Aarhus og nu, efter 
fusionen, på Aarhus Universitet. Uddannelsen har derfor i over 50 
år været forankret i det tilhørende forskningsmiljø og udviklet sig 
parallelt med HA-uddannelsen, samtidig med at de praksiserfa-
ringer, som både studerende og undervisere kommer med, har 
bidraget til udviklingen.

3.1.2.4 Tilrettelæggelse af undervisning
Tilrettelæggelse sker i tæt samspil mellem studieledere eller 
uddannelsesansvarlige, de ansvarlige studienævn eller uddan-
nelsesudvalg/-nævn samt relevante institutledere eller afde-
lingsledere. Herved sikres det, at medarbejdere og studerende 
løbende er i dialog om uddannelsernes sammenhæng og tilret-
telæggelse. Studieleder og institutleder samarbejder på tværs 
af ledelsesstreng og uddannelsesorganisering, så den faglige 
kvalitetssikring og -udvikling i studienævn er koordineret med 
ledelsens ressource- og personalemæssige prioriteringer.

Aarhus Universitet tillægger det stor værdi at sammenkoble 
forskning og den nyeste viden med gældende praksis i det 
private og offentlige arbejdsmarked. I tilrettelæggelsen af un-
dervisningen sker det blandt andet ved anvendelse af eksterne, 
deltidsansatte undervisere i udvalgte dele af undervisningen.

For nogle uddannelser falder en uddannelse sammen med 
institutrammen, og de udgør den samme enhed. Dette gælder 
i eksemplet på Institut for Statskundskab, der fremgår herunder. 
For disse uddannelser varetages fagelementerne af de respek-
tive afdelinger. Andre institutter rummer enten flere uddannelser 
og fagmiljøer eller bidrager til fælles uddannelser, og så rekvire-
res medarbejdere som undervisere til de forskellige uddannelser 
efter nærmere aftale mellem studieleder og institutleder.

VIDENGRUNDLAG PÅ BACHELOR- OG  
KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB

Institut for Statskundskab er organiseret i fem afdelinger, 
der understøtter såvel forskning som undervisning: Internati-
onal Politik, Offentlig Forvaltning, Komparativ Politik, Politisk 
Teori og Sociologi. Alle medarbejdere er tilknyttet en af dis-
se afdelinger, der mødes regelmæssigt cirka hver 14. dag. 
Afdelingerne vælger selv en formand, der repræsenterer 
afdelingen i forskellige beslutningsfora på instituttet.

På afdelingsmøderne diskuterer medarbejderne løbende 
forskningsrelaterede emner, primært i form af udkast til ar-
tikler, bogkapitler mv. Afdelingerne udgør på denne måde 
enhver medarbejders primære faglige og forsknings-
mæssige tilknytningspunkt til instituttet. Hver afdeling har 
samtidig det primære ansvar for at koordinere fagområdets 
undervisningsudbud, det vil sige at komme med forslag til 
studieleder og institutleder til bemanding af bachelorud-
dannelsens grundfag samt at komme med forslag til hvert 
semesters udbud af politologiske kernefag og seminarer. 
Afdelingsformændene mødes med studielederen forud 
for hvert semester og diskuterer bemanding og fagudbud. 
Studielederen diskuterer behovet for bemanding med insti-
tutlederen. Fagudbuddet godkendes af studienævnet.

De primære grundfag på bacheloruddannelsen har altså 
en kollektiv forsknings-/fagmæssig forankring i en afdeling. 
Det er således afdelingen og ikke de enkelte undervisere, 
der har ansvaret for den løbende fagudvikling, herunder at 
komme med forslag til studienævnet vedrørende justering 
i pensum og udvikling af fagenes faglige læringsmål og 
eksamen. Organiseringen betyder yderligere, at der i den 
daglige praksis er en meget tæt forbindelse mellem med-
arbejdernes diskussioner af forskning og af uddannelsens 
fag og undervisning. Der er yderligere etableret tværgåen-
de undervisningssektioner, hvor de centrale grundfag, der 
går på tværs af afdelingerne, diskuteres og udvikles. Der er 
således også en tværgående sektion for metodeundervis-
ning og politologisk introduktionskursus med medarbejdere 
fra de involverede afdelinger og med en formand udpeget.

I efteråret 2013 blev der igangsat et større revisionsarbej-
de af bacheloruddannelsen i statskundskab. Arbejdet tog 
udgangspunkt i, at de studerende i flere sammenhænge 
havde udtrykt, at arbejdsbelastningen på 4. og især 5. se-
mester ikke var på højde med belastningen på de første tre 
semestre af uddannelsen. Herudover havde der været en 
løbende diskussion i institutledelsen af undervisnings- 

Eksemplet herunder illustrerer, hvordan den kvalitative sikring af 
forskningsbasering ned i det enkelte undervisningselement er 
sikret i instituttets struktur.
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evalueringer, hvori der var blevet udtrykt behov for at se på 
den faglige kobling mellem forskellige semestre og antallet 
af undervisningstimer.

Emnet blev sat på dagsordenen af studieleder og institut-
leder på et medarbejderrådsmøde (nu programpanel). 
Da revisionsarbejdet ville have ressourcemæssige kon-
sekvenser, var oplægget til arbejdet udarbejdet i samar-
bejde mellem institutleder og studieleder. Studielederen 
nedsatte efter aftale med institutlederen derefter to udvalg 
på tværs af afdelingerne, der skulle komme med forslag 
til nye bachelorfag. Revisionsarbejdet adresserede emner, 
der løbende havde været diskuteret i studienævnet og i 
de enkelte afdelinger: Belastning på de enkelte semestre, 
progression i uddannelsen og sammenhæng mellem de 
enkelte fag. 

Forslagene til nye fag blev både diskuteret på medarbej-
derrådsmøder og i de enkelte afdelinger med studielede-
ren. Herefter overgik arbejdet til studienævnet, der arbejde-
de videre med den konkrete studieordningsændring, hvor 
afdelingerne blev inddraget i forhold til at udarbejde de 
konkrete fagbeskrivelser og læringsmål af de nye samt de 
reviderede fag. Studieordningsændringen indebar både 
revision og flytning af eksisterende fag samt oprettelse af 
nye fag, hvilket samtidig medførte en forøgelse af udbudte 
undervisningstimer på 4. og 5. semester. 

Den endelige studieordningsændring blev vedtaget i 
august 2014, og fagene, som følger den nye studieordning, 
gennemføres for første gang fra foråret 2016 (4. semester). 
Der vil være særligt fokus på evalueringerne for fagene 
de kommende semestre, ligesom studielederen er i dialog 
med de involverede undervisere og afdelinger om, hvorvidt 
der skal ske yderligere tilpasninger af studieordningen.

3.1.2.5 De studerendes møde med forskning
De studerendes møde med forskning finder sted i forbindelse 
med de udbudte undervisnings- og eksamensaktiviteter samt 
den faglige vejledning og feedback fra videnskabelige medar-
bejdere undervejs i uddannelsen.

Mødet kan i praksis foregå på forskellige måder afhængig af ud-
dannelsens genstandsfelt, forskningsmetoder og -praksis, men 
på et overordnet niveau skelnes der mellem følgende typer af 
aktiviteter:
• Fag, hvor de studerende præsenteres for den aktuelle forsk-

ning inden for fagområdet
• Metodekurser, hvor de studerende introduceres til og afprøver 

fagets metoder i praksis gennem eksempelvis cases, kompara-
tive analyser, øvelser og databehandling 

• Deltagelse i idégenerering, empiriindsamling og laboratorie-
øvelser i forbindelse med undervisers igangværende forskning 

eller i forbindelse med udvikling af egne hypoteser og gen-
nemførelse af egne projekter

• Selvstændig opgaveløsning, hvor den studerende under vej-
ledning arbejder med opstilling af hypotese, kritisk analyse og 
konklusion gennem anvendelse af fagets metoder og teorier

Universitetets uddannelser er som hovedregel opbygget som 
en kombination af ovenstående med størst vægt på de introdu-
cerende elementer tidligt i uddannelsesforløbet og en gradvis 
forøgelse af kravene til selvstændighed, kritisk stillingtagen og 
perspektivering frem mod uddannelsens afslutning.

De særligt kvalificerede og motiverede studerende på enkel-
te uddannelser på Science & Technology tilbydes desuden 
talentforløb, hvor de studerende integreres dybere i forsknings-
aktiviteterne. På medicin- og odontologiuddannelserne er der 
tilsvarende mulighed for talentfulde studerende at ansøge om 
optagelse på et forskningsår. Universitetet arbejder på at udbre-
de talentaktiviteter til flere uddannelser. 

3.2 Uddannelsernes niveau og indhold
Kvaliteten af en given uddannelses niveau og indhold afhæn-
ger af en række elementer, der tilsammen er med til at sikre, at 
både uddannelsen som helhed og de enkelte fagelementer har 
høj kvalitet. Aarhus Universitets arbejde med uddannelsernes 
niveau og indhold understøttes af flere dele af kvalitetsarbejdet, 
der er beskrevet i dette afsnit.

Af visionen for uddannelse og læring på Aarhus Universitet, der 
er den overordnede sigtelinje i Aarhus Universitets politik for kva-
litetsarbejde på uddannelsesområdet, fremgår blandt andet:
”Undervisningen udvikles til stadighed for at tage højde for de 
studerendes læringsudbytte, involvering og motivation.”
”Det gode studiemiljø er konstant i fokus som et vigtigt element 
for de studerendes læring.”
 
3.2.1 Grundlag 
Som grundlag for det løbende kvalitetsarbejde med uddannel-
sernes niveau og indhold indgår:
• Kompetenceprofil for uddannelserne
• Kassogrammer med studiernes opbygning
• Eksamensstatistikker
• Censorformandsskabsrapporter
• Klagesager
• Årgangsstatistikker
• Undervisningsevalueringer
• Studieledertal
• Studiemiljøundersøgelse

Gennem undervisningsevalueringer modtager studienævn 
og -ledelse tilbagemeldinger fra de studerende i forhold til de 
enkelte undervisningsforløb på alle uddannelser. Undervisnings-
evalueringer er en fast bestanddel af kvalitetsarbejdet og indgår 
i den løbende udvikling af både uddannelsers og kursers niveau 
og indhold. Ansvaret for undervisningsevalueringer er placeret 
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hos studienævn og -ledelse, der efter hvert semester drøfter 
evalueringsresultaterne og inddrager disse i det fortløbende 
kvalitetsarbejde. Undervisningsevalueringer er forankret i kvali-
tetssystemet gennem fælles rammer for undervisnings- 
evalueringer (se bilag 17), i det løbende og systematiske evalu-
eringsarbejde på studienævnsniveau samt via indikator 4 i de 
årlige datapakker.

Øvrige centrale indikatorer i forhold til niveau og indhold er fra-
fald (indikator 1a og 1b) og studieprogression (indikator 2).

Studieprogression indgår desuden i studieledertal, der foruden 
studieprogression indeholder fakultetsvise opgørelser af de 
studerendes resultater i sidste eksamenstermin. Studieledertal er 
systematisk blevet udsendt halvårligt på hele universitetet siden 
2010 med det formål at give studielederne information om, 
hvordan de studerende klarer sig på deres uddannelser.

Aarhus Universitet har i 2007, 2011 og 2014 gennemført studiemil-
jøundersøgelser, der foruden det fysiske studiemiljø har adresseret 
f.eks. faglig og social trivsel samt alignment mellem læringsmål, un-
dervisning og eksamen. Studiemiljøundersøgelsernes resultater for 
faglig og social trivsel indgår som indikator 5a og 5b i datapakker.

3.2.2 Processer
Mens institutleder er den primære ansvarlige for videngrundlag, 
så er det primært studieleder, der har ansvar for processerne 
relateret til struktur og indhold. Det sker gennem arbejdet med 
kvalitet i:
• Studieordning
• Justering og udvikling af undervisning og eksamen
• Pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling
• Ophold uden for Aarhus Universitet
• Faciliteter og ressourcer
 
3.2.2.1 Studieordning
Den danske kvalifikationsramme, der i forhold til opbygning, 
niveauer og beskrivelser af læringsudbytte er i overensstem-
melse med Bologna-rammen, udgør det formelle grundlag for 
niveauinddeling af de videregående uddannelser, og Aarhus 
Universitet har siden dens indførelse arbejdet målrettet og syste-
matisk ud fra kvalifikationsrammens taksonomi.

Som beskrevet indledningsvist i kapitel 2 har implementerin-
gen af Bologna-rammen og siden Aarhus Universitets arbejde 
frem mod opnåelse af ECTS-label i 2009 ført til harmonisering 
af rammer for uddannelsesopbygning samt studieordnings- og 
kursusbeskrivelse.

Brugen af det fælles studieadministrative værktøj EDDI (stu-
dieordnings- og kursusgenerator) sikrer, at uddannelsernes 
kompetencebeskrivelser fremgår af studieordningernes stk. 1.2. 
og afspejles i de enkelte kursers læringsmål i studieordning og 
kursuskatalog.

NY STUDIEORDNING FOR DEN SUNDHEDSFAGLIGE  
KANDIDATUDDANNELSE

Som et led i det systematiske kvalitetsarbejde på He-
alth sker revision og udvikling af studieordninger efter en 
fælles procedure for revision af uddannelser på fakultetet 
(bilag18). Af denne fremgår det, hvorledes studienævnene 
forventes at arbejde med kompetenceprofil på uddannel-
sesniveau og i forbindelse med de enkelte kursers formål, 
læringsmål, udprøvning og læringsaktiviteter. I forlængelse 
heraf overdrages det samlede forslag til uddannelsesad-
ministrationen på Health, der dels foretager legalitetstjek 
af det fremsendte forslag, dels iværksætter høringspro-
cessen blandt relevante aftagere og censorkorps, mens 
den endelige studieordning godkendes af prodekanen for 
uddannelse.

Denne systematiske tilgang til studieordningsarbejdet sikrer 
ensartethed på tværs af fakultetets uddannelser, ligesom 
det processuelt understøtter de mange faser af studieord-
ningsrevisionen, herunder en klarhed omkring roller og 
ansvar i processen.

Som et konkret eksempel på fakultetets studieordningsar-
bejde kan nævnes processen i forbindelse med en ny stu-
dieordning for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Processen frem mod en ny studieordning blev konkret ini-
tieret af den politiske beslutning om bortfald af muligheden 
for at udbyde suppleringsuddannelse. Derfor var der behov 
for at justere selve uddannelsen med henblik på at tage 
højde for den fremtidige direkte overgang fra professions-
bachelorniveauet til kandidatniveau. 

I samme omgang ønskede fakultetet at udvikle den 
sundhedsfaglige kandidatuddannelse gennem etablering 
af en ny linje i rehabilitering, som en undersøgelse blandt 
aftagere havde afdækket en stor efterspørgsel efter. 

Initialt blev grundlaget for rehabiliteringslinjen udviklet i 
tæt dialog med interessenterne, ligesom der var blevet 
gennemført behovsanalyser. 

Et grundigt arbejde over mange år medfører således, at studie-
ordningerne udgør et solidt og stabilt fundament for uddannel-
sernes niveau og indhold. Når der opstår behov for og ønske om 
studieordningsændringer, tilrettelægges en proces med mulighed 
for inddragelse af relevante interne og eksterne interessenter, og 
der planlægges opfølgning på implementering af justeringerne i 
studieordningen. Det er illustreret med et eksempel herunder.
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OMLÆGNING AF UNDERVISNINGEN I CALCULUS PÅ  
SCIENCE & TECHNOLOGY

I alle naturvidenskabelige bacheloruddannelser indgår 
en række støttefag, herunder matematikkurset calculus. 
Undervisningsevalueringer og eksamensstatistik pegede 
på et behov for at målrette og skræddersy støttefagsun-
dervisningen, så den oplevedes som mere relevant af de 
studerende. På den baggrund tog institutleder, uddannel-
sesansvarlig for matematik og studieleder i 2013 initiativ til 
at transformere calculus-kurset med to formål: 
• At understøtte en højere studieintensitet ved at skabe en 

digital platform og kultur for løbende færdighedstræning 
inden for matematik

• At frigøre ressourcer inden for kurset til mere målrettet og 
skræddersyet matematikundervisning, så støttefagets 
relevans tydeliggøres for de studerende.

Forelæsningerne i calculus er således blevet omlagt til online 
videopræsentationer. Frem for to forelæsninger i syv uger 
er undervisningen omlagt til 14 læringsstier med op til 12 
webcasts og 16 tilhørende øvelser. Online-præsentationerne 
forbereder og kvalificerer således de studerendes møde 
med underviseren ved forelæsningerne. Dertil kommer 
omlægning af MatematikLaboratorium, der er bemandet af 
videnskabelige medarbejdere, og det gamificerede quiz-sy-
stem Sci2u. Projektet blev igangsat som pilotprojekt for en 
afgrænset gruppe af studerende og blev på baggrund af 
erfaringerne rullet fuldt ud for alle studerende i 2015. 

Til at forestå det konkrete arbejde med at udvikle den ny 
studieordning blev der under studienævnet nedsat en 
arbejdsgruppe. I arbejdsgruppen var der repræsentanter 
bredt fra de kliniske fagmiljøer. Fakultetets universitetspæ-
dagogiske enhed, CESU, arrangerede workhops i forbin-
delse med arbejdsgruppernes udvikling af læringsmål 
og prøver. Endelig blev udkastet til den ny studieordning 
drøftet med aftagerpanelet i 2013, mens prodekanen for 
uddannelse forestod den endelige godkendelse af den 
nye studieordning på delegation fra dekanen. Studiead-
ministrationen understøttede hele processen, herunder 
sekretariatsbetjening af arbejdsgruppen.

Studienævnet følger implementering af den nye studieord-
ning nøje som en integreret del af nævnets overordnede 
forpligtigelse til sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og 
udvikling af uddannelsen. Senest har studieleder gennem-
ført en evaluering af 1. semester, hvor den sundhedsfag-
lige kandidatuddannelse har et fælles metodespor med 
kandidatuddannelsen i optometri og kandidatuddannelsen 
i sygepleje. Endvidere gennemføres aktuelt en frafalds-
analyse, og evalueringsresultaterne fra undervisning på 1. 
semester på den nye studieordning afventes med henblik 
på yderligere drøftelse i studienævnet af kvaliteten i den 
nye ordning. Herudover planlægges et nyt møde i afta-
gerpanelet, hvor erfaringer med den nye studieordning vil 
være på dagsordenen. 

Der er etableret et netværk blandt studieledere på de 
sundhedsfaglige kandidatuddannelser i Danmark, og på 
seneste møde blev udvekslet erfaringer mellem uddannel-
sesstederne og konsekvenserne af bortfald af supplerings-
muligheden og de nye studieordninger, der efterfølgende 
er blevet godkendt.

3.2.2.2 Justering og udvikling af undervisning og eksamen
Via studiemiljøundersøgelse og undervisningsevalueringer 
indsamles viden om de studerendes oplevede sammenhæng 
mellem undervisning, eksamen og de tilknyttede læringsmål. 
Disse suppleres af en løbende opfølgning på eksamensstatistik-
ker og samarbejde med censorkorps og -formandskab, hvorved 
resultaterne løbende monitoreres i de enkelte studienævn.

En central opgave for studienævn er at godkende plan for 
tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden be-
dømmelse, der indgår i eksamen. Studienævnenes drøftelse og 
godkendelse af pensum, kursusudbud og eksamensformer er 
vigtige elementer i kvalitetsarbejdet.

Erfarings- og videndeling på tværs af studienævn og -ledere 
er med til at udvikle og understøtte kvalitetsarbejdet, da best 
practice derved kan være afsæt til justering og udvikling af 
undervisning og uddannelse hos andre. På universitetsniveau 

sker det blandt andet i studielederforum, hvor eksamenssnyd 
og -plagiering som eksempel har været tema til et af møderne 
i 2015. På mødet blev først de formelle sider af tilrettelæggelse 
og gennemførsel af eksaminer drøftet, og emnet blev dernæst 
adresseret ud fra et lærings- og udviklingsorienteret perspektiv. 
På fakultetsniveau er der tilsvarende tværgående drøftelser. 
F.eks. har Health i kredsen af studieledere analyseret variation i 
eksamensformer på tværs af uddannelser.

De enkelte undervisere justerer og udvikler løbende deres 
undervisning, så ny faglig viden såvel som nye undervisnings-
former indarbejdes. Der sker således til stadighed justering og 
udvikling af undervisning og eksamen på initiativ af de enkelte 
undervisere. Derudover kan der på foranledning af undervis-
ningsevaluering, eksamensresultater eller andet vise sig et 
behov for justering og udvikling, hvor det er f.eks. er studieleder, 
der tager initiativ, hvilket illustreres med eksemplet herefter. Årlig 
status og uddannelsesevaluering er oplagte anledninger – som 
supplement til det løbende kvalitetsarbejde i studienævn – til at 
opfange og adressere sådanne behov for justering og udvikling 
af undervisning og eksamen.
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3.2.2.3 Pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling
En afgørende forudsætning for at fastholde en høj uddan-
nelseskvalitet er undervisernes evner til og forudsætninger for 
at omsætte det faglige stof i meningsfulde læringssammen-
hænge. For at sikre dette har universitetet fælles principper 
for pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling, der dels 
beskriver indsatser og aktivitetstyper på henholdsvis individ- og 
organisationsniveau, dels placerer et tydeligt ledelsesansvar for 
gennemførelsen af disse (se bilag 19).

Adjunktkurser er en central del af arbejdet med kompetenceud-
vikling på individniveau. De fire universitetspædagogiske centre 
har igennem 25 år samarbejdet om at udbyde adjunktkurser 
med fokus på læringsteori, undervisningsformer, planlægning af 
undervisningsforløb og brug af digitale undervisningsredskaber. 
Kurserne afholdes både på dansk og engelsk og gennemfø-
res årligt af cirka 140 adjunkter og postdocs. Dertil kommer en 
række andre fakultetsspecifikke og efterspørgselsdrevne kurser 
målrettet forskellige grupper af medarbejdere. Det omfatter 
blandt andet vejledningskurser, kurser i blended learning samt 
kurser i brug af digitale medier i undervisningen.

Seneste skud på stammen er udvikling af et fælles introdukti-
onsmodul, der tilbydes til alle nye undervisere på universitetet, 
herunder både deltidsansatte, videnskabelige medarbejdere og 
studenterundervisere. Modulet udvikles og afprøves i 2016.

3.2.2.4 Ophold uden for Aarhus Universitet
En mindre del af uddannelsesaktiviteterne finder sted uden for 
institutionens almindelige rammer. Det gælder eksempelvis 
udvekslingsophold ved andre universiteter, praktik- og kliniske 
ophold samt projektorienterede forløb i ind- og udland.

Kvalitetssikringen af udvekslingsophold finder sted på to niveau-
er – et fagligt og et institutionelt.

På det faglige niveau er det studienævnet, der – med udgangs-
punkt i studieordningens læringsmål – har ansvar for en faglig 
vurdering af, hvorvidt elementer fra andre institutioner er på et 
relevant fagligt niveau og har en indholdsmæssig sammen-
hæng til den studerendes uddannelse. 

På institutionelt niveau sikres kvaliteten gennem formaliserede 
samarbejder med strategiske partneruniversiteter og udveks-
lingsaftaler under Erasmussamarbejdet og øvrige netværk. Disse 
har karakter af en gensidig anerkendelse af niveau og kvalitet 
institutionerne imellem og giver vished for, at den undervisning, 
der tilbydes de studerende, er af den nødvendige kvalitet i for-
hold til uddannelsesniveauet.

Processerne omkring projektorienterede forløb samt praktik- og 
kliniske ophold er lokalt forankrede, da kvalitetssikringen er nært 
knyttet til de respektive fagligheders typiske aftagerinstitutioner 
og samarbejdspartnere samt karakteren af den opgaveløsning, 
den studerende indgår i under forløbet. Indholdet af de enkelte 
projektorienterede forløb aftales nærmere gennem indgåelse af 
kontrakter mellem vejleder, studerende og værtspart og afsluttes 
med en udprøvning gennem hvilken det sikres, at forløbet har 
været på et relevant fagligt niveau.

Med henblik på at forbedre kvalitetssikringen yderligere har 
Udvalget for Uddannelse nedsat en arbejdsgruppe, der har 
til formål at beskrive og formulere en best practice i forhold til 
tværgående kvalitetssikringsmekanismer af området. I 2016 har 
Udvalget for Uddannelse desuden prioriteret strategiske midler 
til en forundersøgelse af mulighederne for at systemunderstøtte 
kvalitetssikring af praktik og projektorienterede forløb.

På en række af de professions- og udviklingsbaserede uddan-
nelser indgår obligatoriske praktikophold. Herunder er beskre-
vet, hvordan disse kvalitetssikres på Ingeniørhøjskolen, Aarhus 
Universitet.

KVALITETSSIKRING AF PRAKTIKOPHOLD PÅ  
INGENIØRHØJSKOLEN

Som led i diplomingeniøruddannelserne indgår et obliga-
torisk praktikophold af et semesters varighed. Direktøren 
ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet har ansvar for at 
sikre, at alle studerende har mulighed for at aflægge et 
relevant praktikophold af høj kvalitet. I praksis er koordine-
ringen med praktikvirksomheder og studerende uddele-
geret til en række praktikkoordinatorer, som er fastansatte 
undervisere. 

Der følges systematisk op på de studerendes eksamensre-
sultater, de studerendes tilfredshed med calculus-undervis-
ningen og de studerendes brug af online øvelser. På alle tre 
parametre er der sket en forbedring: De studerende lærer 
kort sagt mere matematik, de synes bedre om undervis-
ningsformen, og de klarer sig bedre til eksamen. 

Erfaringerne fra calculus har dannet grundlag for udviklingen 
af en pædagogisk model for systematisk brug af teknologi i 
undervisningen. I skrivende stund har modellen været brugt 
til omlægning (og forbedring) af ti andre kurser på Science 
& Technology og to hele uddannelser ved hjælp af educati-
onal it. Yderligere ti kurser forventes omlagt i 2016.

Endvidere er kursusister på adjunktpædagogikum siden 
2013 blevet introduceret til undervisningsformen samt den 
bagvedliggende model.
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Kvalitetssikring og koordinering af et praktikforløb gennem-
løber disse trin: 

Praktikopslag 
Praktikkoordinatorerne vedligeholder og publicerer en 
liste over tilgængelige praktikpladser. De studerende har 
ansvaret for at søge om praktikplads og orientere praktik-
koordinatoren herom.

Fokusrapport og virksomhedsbesøg
I forbindelse med praktikopholdet skal praktikanten udfær-
dige to rapporter – fokusrapport og praktikrapport.  

Fokusrapport fremsendes til praktikvejleder senest tre uger 
inde i opholdet og skal indeholde en uddannelsesplan, 
der beskriver forventede arbejdsopgaver i praktikperioden. 
Planen indeholder en foreløbig liste over ingeniørrelevan-
te arbejdsfunktioner og opgaver samt en beskrivelse af, 
hvordan variation og progression i arbejdet sikres gennem 
mindst fem fokuspunkter, der skal tage udgangspunkt i 
praktikvirksomheden, egne arbejdsopgaver og egen stu-
diesituation.

Efter aflevering af fokusrapport besøger praktikvejlede-
ren den studerende og virksomhedens praktikansvarlige. 
På mødet drøftes arbejdsopgaver, arbejdsforhold mv. 
Desuden skal praktikanten sammen med praktikvejleder 
diskutere uddannelsesplan og fokuspunkter.

Praktikrapport og evaluering
I løbet af praktikopholdets sidste måned udarbejder den 
studerende en praktikrapport, der skal indeholde resumé, 
virksomhedsanalyse samt konklusion. Rapporten læses af 
den studerendes daglige leder på praktikstedet, inden den 
fremsendes til praktikvejleder. 

Rapporten gøres tilgængelig for de øvrige studerende på 
studieretningen til inspiration og danner desuden bag-
grund for en afsluttende samtale mellem den studerende 
og praktikvejleder. Denne tager udgangspunkt i både 
fokus- og praktikrapport og har til formål at evaluere hele 
praktikforløbet samt sætte dette i relation til det videre 
studium.  

Godkendelse 
Den endelige godkendelse af praktikopholdet baserer sig 
på:
• Attest for gennemført praktik, underskrevet af praktikvirk-

somheden
• Fokusrapport
• Praktikrapport.

3.2.2.5 Faciliteter og ressourcer
I forlængelse af studiemiljøundersøgelserne følges der syste-
matisk op på resultaterne både centralt og lokalt. Der har været 
afsat centrale midler til at understøtte tiltag til forbedring af stu-
diemiljøet, heraf midler målrettet det fysiske studiemiljø. Der er 
således løbende iværksat en række projekter, der har forbedret 
eksisterende og skabt flere læse- såvel som gruppearbejdsplad-
ser.

Et konkret eksempel er Health, der i forlængelse af Studiemil-
jøundersøgelsen i 2011 udarbejdede et koncept for det fysiske 
studiemiljø på fakultetet og lagde en strategi for at understøtte 
studiemiljøet såvel uddannelsesnært som på tværs af uddannel-
ser. I forlængelse heraf er f.eks. gennemført to projekter:
• Etablering af flere og bedre læse- og gruppearbejdspladser 

i Victor Albeck bygningen i samarbejde med Statsbiblioteket, 
hvilket forbedrer studiemiljøet, hvor uddannelserne kan mødes 
på tværs.

• Etablering af fysiske rammer for læse- og gruppearbejde 
for de studerende på den nyoprettede uddannelse i folke-
sundhedsvidenskab, hvilket forbedrer det uddannelsesnære 
studiemiljø.

Derudover er der det løbende arbejde med faciliteter og res-
sourcer, hvor bygnings- og biblioteksadministration er centrale.

Bygningsadministrationen arbejder efter en samlet plan for drift 
og vedligeholdelse, hvori indgår auditorier, undervisningslokaler, 
læsepladser og opholdsarealer. Desuden står bygningsadmi-
nistrationen til rådighed med arkitektbistand til nye ønsker til 
studiemiljøet fra studerende og institutter, hvilket i 2015 til ek-
sempel blev benyttet i forbindelse med renovering af Nobelbib-
lioteket. Endelig understøtter og sikrer bygningsadministrationen 
de aktiviteter og kulturarrangementer, de studerende etablerer i 
Universitetsparken og øvrige fællesarealer i og uden for universi-
tets bygninger.

Processerne understøttes undervejs af fælles skabeloner og 
retningslinjer for både studerende og praktiksted.  

Opfølgning 
De erfaringer, som opsamles af praktikvirksomhedernes og 
Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, drøftes overordet i regi 
af aftagerpanelerne og konkret via opfølgning på gennem-
førte praktikforløb. I begge tilfælde kan virksomhederne 
give feedback på uddannelsernes kompetenceprofil og 
på samarbejdet med Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, 
der samtidig har mulighed for at afstemme forventninger 
til antal praktikpladser og praktikforløbenes indhold. Det er 
direktørens ansvar, at identificerede problemer og udvik-
lingsideer adresseres i dialogen med praktikvirksomheder.
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Beskæftigelsesundersøgelsen og de væsentligste resultater herfra 
offentliggøres på universitets- og fakultetsniveau. Resultaterne 
distribueres endvidere på uddannelsesniveau til studienævn og 
-ledelse til brug for kvalitetsarbejdet på de enkelte uddannelser.

Som supplement til den interne beskæftigelsesundersøgelse 
har Aarhus Universitet indarbejdet de ministerielt udarbejdede 
ledighedsgrader for 4.-7. kvartal i kvalitetssystemet. Tallene fra 
disse indgår som indikator 8 i datapakkerne.

3.3.2 Processer
En af topprioriteterne for Udvalget for Uddannelse er at skabe 
bedre match ud, det vil sige at optimere matchet mellem dimit-
tender og arbejdsmarked. Processerne, der understøtter dette, 
sker i samarbejde mellem ledelsesstreng og uddannelsesorga-
nisering med inddragelse af såvel dimittender som aftagere.

En anden topprioritet er et bedre match ind, det vil sige at 
optimere matchet mellem studerende og uddannelse. Der er i 
processen valgt tre kodeord for rekruttering –  faglighed, fælles-
skab og fremtid –  og i forlængelse heraf er der arbejdet med, 
hvordan jobmulighederne efter studiet integreres allerede i den 
studerendes uddannelsesvalg. Det understøttes blandt andet 
ved, at karrierecentrene deltager i uddannelsesmesser, og ved, 
at de tre kodeord har dannet grundlag for tilrettelæggelse af 
rekrutteringskampagneaktiviteter. Kvalitetsarbejdet med uddan-
nelsernes relevans starter således ved rekruttering.

Arbejdet med relevans understøttes af flere dele af kvalitetsar-
bejdet. Det drejer sig i særlig grad om:
• Samarbejde med aftagere og aftagerpaneler
• Samarbejde med alumner og dimittender
• Studenterrettet karriere- og erhvervsvejledning gennem ud-

dannelsesforløbet.

3.3.2.1 Aftagere og aftagerpaneler
Aftagerpanelerne indgår i en løbende dialog med fagmiljøerne. 
På tværs af universitetet spiller panelerne desuden en væsentlig 
rolle i forbindelse med udvikling af nye uddannelser og ud-
bud. Her indgår de som dialogpartnere i de tidlige overvejelser 
om etablering af nye initiativer, ligesom paneldeltagerne i vid 
udstrækning er medspillere i de behovsvurderinger, som er en 
forudsætning for intern godkendelse af nye uddannelsesinitia-
tiver.  I forbindelse med sidstnævnte kan panelerne indgå som 
respondenter i aftagerundersøgelser såvel som behovsundersø-
gelser. Panelmedlemmer bidrager ligeledes med kvalificering 
af, hvilke aftagerområder der er relevante at inkludere i en spe-
cifik undersøgelse; samt med viden om udviklingstendenser og 
-perspektiver på arbejdsmarkedet, som uddannelserne bør tage 
højde for i deres løbende udviklingsarbejde. Samtidig inddrages 
aftagerpanelet (eller dele heraf) fremadrettet som fast hørings-
part i forbindelse med uddannelsesevalueringer.

I 2015 prioriterede universitetsledelsen midler til en gennem-
gribende renovering af AV udstyret i de større auditorier for at 
forbedre mulighederne for anvendelse af digitale platforme i 
undervisningen.

Biblioteksadministrationen understøtter studiemiljøet ved at stille 
over 2000 læsepladser til rådighed døgnet rundt 15 forskellige 
steder på universitetet. Arbejdspladserne suppleres af en række 
services fra klassisk bog- og tidsskriftsudlån og søgevejledning til 
ét sammenhængende printsystem.

Såvel bygnings- som biblioteksadministration er involveret i den 
arbejdsgruppe, Udvalget for Uddannelse etablerede 2015, og 
som i 2016 barsler med anbefalinger til det fysiske studiemiljø.

3.3 Uddannelsernes relevans
Universitetet uddanner dimittender til det regionale, nationa-
le og internationale arbejdsmarked og har som mål i Aarhus 
Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet, 
at uddannelser, der er gennemført på universitetet, skal give mu-
lighed for attraktive jobs og karrierer. Således står spørgsmålet 
om uddannelsernes relevans centralt i kvalitetsarbejdet og er 
medtænkt fra rekruttering af nye studerende over den løbende 
udvikling af uddannelsernes niveau og indhold til samarbejdet 
med de færdige dimittender og alumner.

En af de strategiske målsætninger i Strategi 2013-2020 er at ’ud-
danne dimittender med stærke kompetencer’, hvilket understøt-
tes af delpolitik 5 i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde 
på uddannelsesområdet vedrørende ’Uddannelsernes relation 
til arbejdsmarkedet’.

3.3.1 Grundlag
Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse gennemføres 
blandt dimittender, der har afsluttet en ordinær uddannelse eller 
en ph.d. uddannelse henholdsvis et og fem år forud for under-
søgelsens gennemførsel. Gennem undersøgelsen modtager 
universitetet en lang række informationer om dimittendernes 
beskæftigelsessituation, jobudvikling, branchetilknytning m.v. In-
formationerne bruges til en løbende monitorering af de enkelte 
uddannelsers faglige profil og erhvervssigte sammenlignet med 
dimittendernes faktiske arbejdsmarkedstilknytning og -historik.

I undersøgelsen stilles desuden spørgsmål til forholdet mellem 
de opnåede kompetencer på uddannelsen og dimittendernes 
oplevelse af, hvilke kompetencer der efterspørges fra aftager-
side i deres arbejdsliv. Resultaterne heraf omsættes i såkaldte 
kompetencekort, der synliggør forholdet mellem de opnåede og 
efterspurgte kompetencer.

Figur 7 er indsat som et eksempel på kompetencekortet for 
kandidatuddannelsen i biologi i det format, kompetencekortene 
har fra 2016.
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FIGUR 7: KOMPETENCEKORT, BIOLOGI*
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EFTERSPØRGSEL 2014 
– højest til lavest

2011 2012 2013 2014

Gennemsnitlige antal besvarelser for spørgsmål vedr. opnåede kompetencer 80 69 51 40

Gennemsnitlige antal besvarelser for spørgsmål vedr. efterspurgte kompetencer 80 69 53 40

Dimittenderne bliver i beskæftigelsesundersøgelsen spurgt om, hvorvidt de har opnået en række kvalifikationer og kompetencer i løbet af deres uddannelse,  
og i hvilken grad de efterfølgende har oplevet at skulle gøre brug af disse i deres arbejde, altså hvor efterspurgt kompetencerne er. 

Det fremstilles i en graf, hvor forskellen mellem de opnåede kompetencer i løbet af uddannelsen og de oplevede efterspurgte kompetencer afbildes som  
en afvigelse fra en midterlinje for hver kompetence.

Et eksempel er ’Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger’ i 2014, hvor gennemsnittet for opnåelse af kompetencen er 3,53, og gennemsnittet for graden  
af efterspørgsel efter kompetencen er 3,68.

Forskellen på -0,15 betyder, at dimittenderne oplever en anelse større behov end det, de har opnået gennem uddannelsen i forhold til evnen til at håndtere 
komplekse problemstillinger. 

Den grafiske fremstilling viser således, i hvilken grad kandidaterne oplever et match mellem disse behov for  kompetencerne, og de opnåede gennem  
uddannelsen. Det vil sige:
• Jo tættere på midterlinjen i grafen (0,00), jo bedre match.
• Venstre side med minustal: mere efterspørgsel end opnået
• Højre side med plustal: mindre efterspørgsel end opnået

*
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3.3.2.2 Samarbejde med alumner og dimittender
De mange dimittender, som Aarhus Universitet løbende sender 
ud på det danske og internationale arbejdsmarked, udgør en 
central adgang til viden om arbejdsmarkedets udvikling og 
behov. Gennem deres tilknytning til et bredt udsnit af sektorer og 
brancher udgør dimittenderne et værdifuldt grundlag for viden i 
forbindelse med uddannelsesudviklingen. Det sker dels gennem 
den allerede beskrevne beskæftigelsesundersøgelse, dels gen-
nem aktiv inddragelse af dimittender og alumner i forbindelse 
med undervisning, udvikling af de enkelte uddannelser samt 
den løbende sammensætning af universitetets uddannelsespor-
tefølje.

AU Alumni vedligeholder en alumnedatabase, der giver fagmil-
jøerne adgang til kontaktoplysninger på mere end 25.000 alum-
ner fordelt på uddannelser. Dermed skabes basis for inddragelse 
af alumner i eksempelvis karrierevejledning, gæsteforelæsning-
er, aftagerhøringer m.v. på uddannelsesniveau. 

Til at illustrere det kvalitetsarbejde, der vedrører uddannelser-
nes relevans, er profilfag på Arts gengivet som et eksempel på 
inddragelse af såvel aftagere som dimittender.

PROFILFAG PÅ ARTS SOM DEL AF DET LØBENDE ARBEJDE 
MED DIMITTENDERNES BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER

Siden 2003 har Arts (dengang i regi af Det Humanistiske 
Fakultet og Det Teologiske Fakultet) haft systematisk fokus 
på uddannelsernes relevans og dimittendernes beskæfti-
gelsesmuligheder. Indsatsen har tre ben: 
a) Beskæftigelsesundersøgelser
b) Karrierevejledning 
c) Curriculumudvikling

I 2006 tog Det Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet 
initiativ til en landsdækkende humanistundersøgelse. Initi-
ativet udsprang dels af et behov for at indrette de huma-
nistiske uddannelser på andre arbejdsmarkeder, dels af et 
ønske om at gøre noget ved overgangsledigheden. Huma-
nistundersøgelsen 2007 inddrog alle landets humanistiske 
fakulteter og resulterede blandt andet i en kortlægning af, 
hvilke brancher humanister fandt beskæftigelse inden for. 
Resultaterne var i nogen grad overraskende – herunder at 
cirka 50 pct. af dimittenderne fandt beskæftigelse i det pri-
vate erhvervsliv, samt at humanister fra forskellige uddan-
nelsesretninger i høj grad fandt jobs inden for de samme 
brancher. Humanistundersøgelsen 2007 var en del af inspi-
rationsgrundlaget for den efterfølgende udvikling af Aarhus 
Universitetets generelle beskæftigelsesundersøgelse.
 
Analysen af humanisternes beskæftigelse resulterede i 
identifikationen af fem distinkte karriereveje for hovedpar-

ten af dimittenderne. Gennem et længerevarende arbejde 
med aftagere i 2008-2009, blandt andet gennem dialog 
med fakultetets aftagerpaneler, blev resultatet en helt ny 
studiestruktur for kandidatuddannelserne på Det Humani-
stiske Fakultet (senere Arts). Fakultetet indførte derfor i 2010 
såkaldte ’profilfag’ på kandidatuddannelsernes 3. semester 
i overensstemmelse med de fem identificerede karriereveje:
• Underviserprofil
• Analyse- og konsulentprofil
• Kommunikationsprofil
• Kulturformidlingsprofil
• Organisations- og entreprenørskabsprofil

Den bærende idé i profilfaget er, at alle humanistiske 
kandidater med enkelte undtagelser – uanset uddannel-
sesretning – skal have en arbejdsmarkedstoning i deres 
uddannelse. Profilfagene udgør 30 ECTS placeret på kandi-
datuddannelsens 3. semester og er obligatoriske for alle 
studerende på Arts, som ikke aflægger et projektorienteret 
forløb eller inkorporerer et udlandsophold. Siden lancerin-
gen af profilfagene har Arts arbejdet kontinuerligt med at 
sikre og udvikle kvaliteten i alle de udbudte profilfag – med 
særligt fokus på faglig forankring (samspil mellem forskning 
og undervisning, undervisningsformer og progression mel-
lem kernefaglighed og profilfag) samt relevans.

Eksempelvis er Underviserprofilfaget i 2014 blevet justeret. 
Evalueringer og tilbagemeldinger fra praktikværter og 
aftagere viste, at der var for lidt fokus på de fagdidaktiske 
og kernefaglige elementer og for meget fokus på mere 
generiske didaktiske elementer. Der blev derfor udviklet 
en række fagdidaktiske specialiseringer, og gymnasie-
praktikken i forløbet blev knyttet til de kernefaglige miljøer 
i form af vejledning og eksamination af praktikopgaver af 
videnskabelige medarbejdere fra de enkelte uddannelser. 
Fagdidaktik og gymnasiepraktik er nu dele af det samme 
forløb på 20 ECTS, som suppleres af et valgfag fra et sær-
ligt profilvalgfagskatalog.

Ligeledes har Institut for Kultur og Kommunikation fået input 
fra aftagerne til en ændring af rammerne for projektorien-
terede forløb. Både aftagere og de studerende har været 
udfordret af relativt løse rammer for projektorienterede forløb. 
Denne problematik er adresseret, og de studerende tilbyder 
nu individuelt eller i grupper at løse en konkret opgave eller 
problemstilling for en virksomhed eller organisation. Fordele-
ne ved denne tilgang er, at vejledere i langt højere grad kan 
indgå i en dialog med både de studerende og virksomheden 
om de studerendes læring. Samtidig modvirker det tendensen 
til, at projektorienterede forløb bliver for udstrakte i tid, og bi-
drager dermed til, at de studerende bliver færdige med deres 
uddannelser i tide. Rammerne for de projektorienterede forløb 
minder om en Case Competition, uden konkurrenceelemen-
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3.3.2.3 Studenterrettet karriere- og erhvervsvejledning 
Det er et centralt element i kvalitetsarbejdet, at uddannelsernes 
relevans løbende og systematisk indgår i arbejdet med fagud-
vikling og uddannelsestilrettelæggelse. 

Aarhus Universitet prioriterer imidlertid også at understøtte den 
enkelte studerendes egne muligheder for at forberede sig bedst 
muligt på overgangen fra studie- til arbejdsliv. Prioriteringen 
er blandt andet omsat i Studie- og Karrierevejledningsstrategi 
2014-2020 (bilag 20). Gennem denne sikres det, at de stude-
rende i forbindelse med uddannelsesvalg – både før og i løbet 
af studiet – mødes med relevant information om beskæftigel-
sesmuligheder, udviklingstendenser på arbejdsmarkedet og 
potentielle konsekvenser og perspektiver i relation til deres valg 
undervejs i uddannelsen. Denne information stilles til rådighed 
online og via individuelle studie- og karrierevejledningssamtaler, 
samt kurser og en lang række karriereevents og -messer i de to 
karrierecentre på henholdsvis Arts og Aarhus BSS.

For studerende, som ønsker at forfølge en karrierevej som iværk-
sætter, har Studentervæksthus Aarhus en lang række tilbud 
omkring netværksdannelse, iværksætterworkshops, praktisk 
støtte og rådgivning i forbindelse med opstart af egen virksom-
hed samt muligheden for at indgå i et dynamisk og vækstori-
enteret miljø, der foruden medstuderende også inkluderer en 
række allerede etablerede virksomheder. Aktiviteterne under 
studentervæksthuset tager udgangspunkt i de studerendes 
faglighed og bidrager således til koblingen mellem uddannelse 
og arbejdsmarked. Der eksisterer desuden mere fagspecifikke 
incubator-tiltag på ingeniørområdet og it-området samt på 
campus i Herning.

3.4 Uddannelsernes kvalitet
I dette kapitel er kvalitetsarbejdet i praksis beskrevet i relation 
til de tre kriterier, der fremgår af Vejledning om institutionsak-
kreditering. Til at illustrere kvalitetsarbejdet er gengivet konkrete 
eksempler fra praksis i relation til de enkelte kriterier. Som afslut-
ning på kapitlet er herunder et eksempel, der illustrerer, at der 
også er situationer, hvor der er behov for at arbejde med kvalitet 
på tværs af de tre kriterier.

HÅNDTERING AF KVALITETSUDFORDRINGER  
PÅ DE ERHVERVSSPROGLIGE UDDANNELSER

Der er i forbindelse med uddannelsesakkrediteringerne af 
bacheloruddannelserne i international virksomhedskom-
munikation og cand.ling.merc.-uddannelserne i de fire 
hovedsprog blevet identificeret en række kvalitetsudfor-
dringer. For bacheloruddannelserne har udfordringen især 
omhandlet forskningsdækning og for kandidatuddannel-
serne sammenhæng mellem læringsmål og kompetence-
profil. Der er på instituttet, i studienævnet og i fagmiljøerne 
blevet arbejdet indgående med at øge forskningsdækning, 
blandt andet ved omlægning af undervisningens tilrette-
læggelse og ved indførelse af nye undervisningsformer, og 
der er indført nye studieordninger i 2014 for bachelorud-
dannelserne og i 2015 for cand.ling.merc.-uddannelserne.

I perioden 2011-2015 er fire ud af 15 bacheloruddannelser 
i international virksomhedskommunikation desuden blevet 
lukket som konsekvens af de identificerede problemer.
 
I 2014 blev cand.ling.merc.-uddannelserne underlagt 
dimensionering af optaget. Beskæftigelsesproblematikken 
var en kendt problematik og bliver forsat løbende drøftet i 
studienævn og institutfora, ligesom det har været et cen-
tralt tema i forbindelse med den årlige status på uddan-
nelserne. Herudover er beskæftigelsen flere gange blevet 
drøftet med blandt andet aftagerpanelet for erhvervssprog 
og international erhvervskommunikation med henblik 
på at få mere viden om fremtidens kompetencebehov 
for dermed at sætte retning for uddannelsernes fortsatte 
udvikling. Resultaterne fra beskæftigelsesundersøgelserne 
er også blevet inddraget i den  nye studieordning for cand.
ling.merc.-uddannelserne i 2015.

I foråret 2015 igangsatte studie- og institutleder desuden 
i samarbejde med Aarhus BSS Career en arbejdsmar-
kedsundersøgelse. Formålet var at indhente viden om, 
hvilke erfaringer instituttets dimittender og aftagere har 
gjort sig i forhold til arbejdsmarkedet. Forventningen var at 
få yderligere input til, hvilke kompetencer og hvilke faglig-
heder færdige kandidater har brug for i deres arbejde og 
forventer at få brug for fremadrettet. Arbejdsmarkedsunder-
søgelsen bestod dels af et spørgeskema, som blev udsendt 
til alumner, dels af fokusgruppeinterviews med henholdsvis 
aftagere og alumner. Selvom undersøgelsen ikke har givet 
et entydigt svar på, hvilke kompetencer der fremover skal 
satses på, er der fra flere sider, herunder også fra censor-
formandsskabet, peget på, at det sproglige niveau skal 
styrkes.

tet og med et større fokus på læring. Det er desuden muligt at 
gennemføre et projektorienteret forløb uden et stort organisa-
torisk set-up og over en længere periode (typisk 1-3 måne-
der). De nye rammer er gældende fra efteråret 2016.

Grundtanken med profilfagene fra 2010, at styrke uddan-
nelsernes relevans, er bibeholdt gennem de justeringer, 
som over årene er foretaget i dialog mellem universitet, 
aftagere og studerende.

 Samlet ansøgning, side 31 af 420



30 SELVEVALUERINGSRAPPORT
INSTITUTIONSAKKREDITERING

Som konsekvens af blandt andet dimensionerings- og 
beskæftigelsesproblematikken samt udfordringerne med 
at opretholde stærke forsknings- og studiemiljøer for blandt 
andet de mindre sprog er Aarhus BSS gået i en endnu 
tættere dialog med sprogmiljøerne på Arts for at styrke 
sproguddannelserne; herunder at styrke det sproglige 
indhold i uddannelserne. Arbejdet indebærer et eftersyn af 
uddannelserne og  lægger op til markante struktur- og ind-
holdsændringer, Arbejdet, som endnu ikke er afsluttet, vil 
også inddrage aftagerpaneler og censorformandsskaber.

Mange sprogmiljøer nationalt og globalt er lige nu udfor-
dret i forhold til både at kunne tiltrække studerende og 
opretholde forskningsmiljøer med høj faglig kvalitet. Målet 
for Aarhus Universitet er at opretholde sprogmiljøerne og 
udvikle fagligt stærke uddannelser, der både kan tiltrække 
dygtige studerende med interesse for området og give de 
studerende relevante kompetencer, som matcher arbejds-
markedets fremtidige behov.

 Samlet ansøgning, side 32 af 420



31SELVEVALUERINGSRAPPORT
INSTITUTIONSAKKREDITERING

Dimittender er Aarhus Universitets væsentligste bidrag til sam-
fundet. Hvert år uddanner universitetet et stort antal attraktive 
kandidater til det offentlige og det private arbejdsmarked og 
løfter herigennem sit medansvar for udviklingen af det danske 
samfund. Aarhus Universitet insisterer på høj kvalitet i både 
uddannelser, forskning og øvrige aktiviteter. Det kommer på 
uddannelsesområdet til udtryk gennem hvem der optages, hvad 
der sker i selve uddannelsesprocessen, samt hvordan overgan-
gen til arbejdsmarkedet forløber. Ambitionen er systematisk 
og kontinuerligt at indsamle information om hvem, hvad og 
hvordan, og Aarhus Universitet gennemfører på det grundlag 
løbende konkrete forbedringer. Et velfungerende kvalitetssy-
stem har afgørende betydning for at kunne fastholde og udvikle 
kvaliteten i alle led.

Universitetsledelsen reflekterer i dette afsnit over kvalitetssyste-
mets sammenhæng til universitetets egenart, visioner, målsæt-
ninger, udfordringer og kultur (afsnit 4.1), efterfulgt af vurderinger 
af kvalitetssystemets styrker, svagheder og potentialer (afsnit 
4.2). Universitetets strategi for udbud af den samlede uddannel-
sesportefølje og porteføljens relevans i forhold til udviklingen på 
arbejdsmarkedet fremgår af afsnit 4.3.

4.1 KVALITETSSYSTEMET I SAMSPIL MED AARHUS UNIVERSITETS  
EGENART, VISIONER, MÅLSÆTNINGER OG UDFORDRINGER
Som det fremgår af Strategi 2013-2020, er Aarhus Universitet 
et forskningsintensivt universitet, hvor fremragende forskning er 
grundlaget for, at universitetets dimittender opnår eftertragtede 
kompetencer. Universitetet har et stærkt samfundsengage-
ment og lægger vægt på et værdiskabende samarbejde med 
erhvervsliv og offentlige myndigheder.

I strategien er de tre sigtelinjer, som universitetet forfølger:
• Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal 

skabe internationale forskningsmæssige nybrud og kombine-
res i ny interdisciplinær forskning

• Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende 
kombineret med ekstra studieaktiviteter og udfordringer for de 
mest talentfulde og motiverede studerende

• Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, 
der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet af talent 
på alle niveauer.

I strategiperioden er der årligt opfølgning på det seneste års 
strategiske indsatser og prioritering af indsatsen i det kommende 
år. Udvalget for Uddannelse formulerer uddannelsesmæssige 
topprioriteter på baggrund af input fra fakulteterne og fordeler 
strategiske midler til at understøtte indsatsen. Topprioriteter i 
2015 og 2016 er at skabe bedre match – både match ind mel-
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lem studerende og uddannelse og match ud mellem dimittend 
og arbejdsmarked – samt at hæve uddannelseskvaliteten og 
øge studieintensiteten.

Universitetet har som et eksempel allerede i rekrutteringsproces-
sen fokus på at tiltrække de mest talentfulde og motiverede stu-
derende til universitetet. Med udsigt til mindre ungdomsårgange 
skærpes konkurrencen om rekruttering af de dygtigste unge, og 
Aarhus Universitets rekrutteringstiltag har fokuseret på høj faglig-
hed, stærkt fagligt fællesskab og muligheder for beskæftigelse 
efter endt uddannelse. Rekrutteringen følges både i strategi-
opfølgningen, hvor udviklingen i karaktergennemsnit indgår som 
indikator, og i kvalitetsarbejdet, hvor udviklingen i frafald indgår 
som indikator. Ønsket om kvalitetsudvikling tilgodeses også i 
tilrettelæggelsen af læreprocesserne på uddannelserne, hvor 
de studerende kan integrere sig i såvel forskningsmiljøerne som 
arbejdsmarkedet undervejs i studieforløbet. Et aktuelt eksempel 
er universitetets arbejde med at sikre tid til fordybelse og inddra-
gelse af arbejdsmarkedet i specialeprocessen, hvilket skal ske 
uden forlængelse af studietiden.

Kvalitetssystemet understøtter således det fælles strategiarbejde 
og har samtidig som mål at være både tilstrækkeligt sensibelt 
og robust set i forhold til universitetets opbygning og egenart, 
der beskrives herunder.

Aarhus Universitet har cirka en fjerdedel af landets universitets-
studerende og kan med en betegnelse hentet fra den engel-
ske universitetsverden karakteriseres som et comprehensive 
universitet. Universitetet favner samtlige klassiske videnskabelige 
genstandsområder - natur-, kultur-, samfunds- og sundhedsvi-
denskaberne - og har forholdsvis få fakulteter i betragtning af en 
stor uddannelsesportefølje med en høj forskningsbaseret faglig-
hed. Universitetets diversitet blev øget væsentligt med fusioner-
ne med sektorforskningsinstitutioner, et pædagogisk universitet 
og to handelshøjskoler i 2006-2007 samt en ingeniørhøjskole i 
2012. Fusionerne gav en øget faglig styrke.

Universitet er kendetegnet ved høj faglighed og godt studiemil-
jø, hvilket også viser sig i en analyse fra 2014 af Aarhus Univer-
sitets omdømme blandt unge, som endnu ikke var påbegyndt 
uddannelse. Det er endvidere et særkende, at universitetet 
har en unik og bynær campus i Aarhus og samtidig udbyder 
uddannelse på campus i Emdrup og Herning. Det er væsentligt 
for universitetsledelsen at fastholde det høje niveau og udvikle 
fagligheden på alle campusser, og kvalitetssystemet er et væ-
sentligt led heri. Aarhus Universitet hører til blandt de 100 bedst 
placerede universiteter på flere af de internationale universitets-
ranglister, og selv om et universitets kvalitet ikke kan reduceres til 
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et enkelt tal, er det dog et vidnesbyrd om universitetets akade-
miske styrke.

Universitetets diversitet afspejles i kvalitetssystemet, der er 
tilrettelagt, så det både kan rumme fælles mål for hele universi-
tetet og give plads til decentrale forskelligheder. Fastsættelse af 
grænseværdier er et eksempel på, hvordan en central ramme 
udmøntes på de enkelte fakulteter. Fakulteterne har frihed 
til at fastsætte ambitiøse, men forskellige grænseværdier for 
systemets indikatorer, men med udgangspunkt i den samme 
opgørelsesmetode. Dette sikrer, at udviklingen kan følges på 
tværs af fakulteter og uddannelser, men også tilpasses forskelli-
ge niveauer i organisationen (lokalt, fakultært og på universitets-
niveau).

Det er også karakteristisk, at Aarhus Universitet har en stærk aka-
demisk kultur baseret på høj faglighed, selvstændighed, ansvar 
og akademisk frihed. Universitetets medarbejdere er kvalitets-
bevidste og har høje faglige ambitioner, hvilket er afgørende 
for udviklingen af både eksisterende og nye uddannelser og 
undervisningsformer. Kvalitetsarbejdets tilrettelæggelse med 
fælles rammer, der udfyldes lokalt, giver mulighed for at rumme 
faglige, historiske og kulturelle forskelle.

Balancen mellem centrale rammer og harmoniseringer på den 
ene side og plads til meningsgivende lokale udmøntninger på 
den anden side er genstand for en konstant opmærksomhed 
og jævnlige justeringer for at sikre både fælles retning og faglig 
begrundet praksis. Som et eksempel på denne balance er 
universitetsledelsen blevet opmærksom på en historisk betinget 
forskellig navngivning af det koordinerende forum på fakultets-
niveau. For at imødegå eventuelle misforståelser er det besluttet 
fremadrettet at anvende benævnelsen  ’Uddannelsesforum’ på 
alle fakulteter.

Aktuelt udfordres universitetet på uddannelsesområdet af 
fremdriftsreform, dimensionering og finanslovsreduktioner. 
Kvalitetssystemet er et væsentligt element i at fastholde kvalitet 
i uddannelser, når nødvendige tilpasninger skal gennemføres – 
bl.a. i kraft af de løbende monitoreringer af nøgletal og ved at 
understøtte inddragelse af aftagere. Den forventede reduktion 
af forskningsmidler vil indebære en udfordring i forhold til fortsat 
at sikre forskningsunderstøttelse af den samlede uddannelses-
portefølje. Her vil både kvantitative og kvalitative kvalitetspro-
cesser understøtte, at der konstant holdes en opmærksomhed 
på, at forskningsbaseringen af uddannelserne bevares trods de 
økonomiske udfordringer, som universitetet står overfor.

4.2  KVALITETSSYSTEMETS STYRKER, SVAGHEDER OG  
POTENTIALER
Som beskrevet er Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde 
på uddannelsesområdet fælles ramme for kvalitetsarbejdet på 
tværs af fakulteter, uddannelsestyper og lokationer. Politikken er 
udarbejdet med bred involvering og er en værdimæssig ram-
me, der tager sit afsæt i og fastholder fokus på det helt centrale 

møde mellem den studerende, underviseren og det faglige stof. 
Inddragelse af undervisere og studerende i udformningen giver 
politikken bred legitimitet og et godt afsæt for udmøntning.

Årlig status og uddannelsesevaluering er særligt vigtige proces-
ser for udmøntning af Aarhus Universitets politik for kvalitetsar-
bejde på uddannelsesområdet. Styrkerne ved disse to processer 
er, at de afvikles under en fælles ramme med minimumskrav 
til indikatorer med henblik på at sikre en løbende systematisk 
opfølgning på og udvikling af alle uddannelser. Begge pro-
cesser giver endvidere mulighed for tilpasning i forhold til lokal 
organisering og supplerende data afhængig af lokale behov, 
og endelig foregår der som led i begge processer opsamlinger 
og opfølgninger i alle ledelseslag.

Universitetsledelsen ser det som en styrke, at Aarhus Universitets 
politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet sætter ram-
men for processer i både det løbende kvalitetsarbejde i studie-
nævn såvel som i de uddannelsesnære helhedsblik i uddannel-
seskvalitetsprocesserne og det tværgående strategiske sigte på 
fakultets- og universitetsniveau.

Kvalitetssystemet baseres på et ledelsesinformationssystem på 
uddannelsesområdet, der understøtter, at dialogen om kvalitet 
sker på baggrund af solide data og skaber grundlag for opfølg-
ning. Ledelsesinformationssystemet har som formål at tilveje-
bringe det bedst mulige oplysnings- og beslutningsgrundlag 
for både fagnære og tværgående kvalitetsprocesser, hvorfor 
data, analyser og øvrigt talmateriale gøres tilgængeligt på det 
organisatoriske niveau, de skal indgå i. Datapakkerne er knyttet 
til uddannelsesniveauet. I udarbejdelsen af indikatorerne har det 
været afgørende, at antallet af indikatorer blev så få som muligt, 
men at de samtidig kunne adressere de væsentligste ledelses-
opgaver i undervisning og uddannelse. Det er universitetsledel-
sens vurdering, at denne dobbelte målsætning er lykkedes.

Der er fokus på fortsat udvikling af arbejdet med indikatorer, 
så der på alle niveauer i organisationen gøres en indsats for at 
afsøge bagvedliggende årsager til, at en indikator eksempel-
vis bevæger sig mod rødt, og at identificere mulige indsatser, 
der kan forbedre kvaliteten. Samtidig er universitetsledelsen 
opmærksom på, at de valgte indikatorer ikke afspejler alle 
dimensioner af uddannelseskvalitet; især de dimensioner, som 
er vanskelige at kvantificere.  Et eksempel kan være måling af 
ikke-kognitive færdigheder såsom arbejdsomhed og samar-
bejdsevne samt den dannelse, der opbygges hos de studerende 
gennem en universitetsuddannelse. Der lægges derfor vægt på, 
at uddannelsesledelserne og fagmiljøerne lokalt sørger for at 
supplere med viden om den type kvalitet, som systemet i mindre 
grad understøtter.

Store dele af kvalitetssystemet er via ledelsesinformationssy-
stemet baseret på en række data, der udspringer af kursus-, 
uddannelses- og forskningsprocesser. Dertil kommer data fra 
forskellige undersøgelser blandt studerende, hvor lave svarpro-
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center kan give begrænsninger med hensyn til anvendelse og 
fortolkninger. Informationer indsamlet via surveys anvendes, og 
det er vigtigt at synliggøre, at der følges op på identificerede 
problemstillinger for derigennem at motivere respondenter til at 
svare på fremtidige undersøgelser. Universitetsledelsen er derfor 
særlig opmærksom på at sikre højest mulige svarprocenter på 
de forskellige surveys, f.eks. ved at afsætte tid til at give tilbage-
melding til respondenterne direkte, hvor det er muligt.

De foreløbige erfaringer med kvalitetssystemet viser, at det 
medvirker til udvikling. Systemet har en passende balance 
mellem den internt drevne udvikling og den mere udadvendte 
del, hvor aftagerperspektivet står stærkere. Systemet er således 
et frugtbart redskab til at fastslå den nuværende position for 
uddannelsers kvalitet og relevans og på den baggrund plan-
lægge en fremtidig kurs. Ledelsen er bevidst om, at formidling 
af kvalitetssystemets muligheder stadig er en ledelsesopgave 
og arbejder f.eks. gennem møder i kredsen af studieledere på 
at systemets muligheder udnyttes til at sikre indsigt og udvikling i 
uddannelsernes kvalitet.

Kvalitetssystemet er opbygget, så det hviler på den eksisterende 
organisation. Teams i både ledelsesstreng og uddannelsesor-
ganisering understøtter koordinering og sammenhæng, og der 
er inddragelse af såvel undervisere og studerende som eksterne 
aktører i form af blandt andre aftagerpaneler og censorinstitu-
tionen. Fakulteternes praksisbeskrivelser medvirker til at skabe 
overblik i forhold til ansvarsfordelingen. 

Aarhus Universitet har altid været optaget af at sikre høj kvalitet i 
universitetets uddannelser. Det nuværende sammenhængende 
kvalitetssystem blev søsat ved indgangen til 2015 på baggrund 
af et stort udviklingsarbejde og en række pilotforsøg som led i 
overgangen fra akkreditering af uddannelser til akkreditering af 
institutioner. Systemet står derfor naturligt over for evalueringer 
og løbende revisioner i de kommende år med forbedringer for 
øje, hvilket vil ske i takt med, at der opbygges flere erfaringer 
med kvalitetssystemet. Aktuelt drøftes for eksempel indikatoren 
for internationalisering, der af flere er blevet nævnt som uhen-
sigtsmæssig. Der sker derfor nu en afdækning af mulige alter-
nativer til ’Full degree-studerendes gennemsnitlige optjening 
af ECTS pr. semester i forhold til den danske studerende’ med 
henblik på en eventuel udskiftning af indikatoren.

Kvalitetssystemet har yderligere potentialer, som universitetet 
forventer at udvikle i de kommende år. Først og fremmest gen-
nem yderligere anvendelse af data fra ledelsesinformationssy-
stemet. 

Allerede nu indsamles og analyseres store mængder af data, 
men potentialet i det foreliggende datamateriale er endnu ikke 
fuldt udnyttet. Universitetet planlægger derfor i de kommende år 
at arbejde mere med kausale modeller for udvalgte kvalitetsva-
riabler suppleret med kvalitative metoder som f.eks. fokusgrup-
pe-analyser. Det vil sige gennemførsel af dybere undersøgelser, 
som bringer ny viden om sammenhænge, der kun er begrænset 

kendskab til på nuværende tidspunkt. Desuden arbejdes der 
med at forbedre præsentation af data, så deres tilgængelig-
hed øges. Hermed forstærkes kvalitetssystemets anvendelse 
som ledelsesstøtte og grundlag for uddannelsesledelse på alle 
universitetets niveauer. Systemet har således et udviklingspoten-
tiale, så det på sigt forhåbentligt kan anvendes til at forudsige 
større adfærdsændringer hos studerende som følge af forhold 
som SU-reform, fremdriftsreform, dimensionering og lignende.

Aarhus Universitet har tidligere i forbindelse med akkreditering 
af uddannelserne dokumenteret uddannelsernes forskningsba-
sering gennem blandt andet publikationsoversigter og beskri-
velse af sammenhæng mellem forskningsmiljøer og de enkelte 
uddannelseselementer. Overgangen til institutionsakkreditering 
indebærer grundige overvejelser om, hvordan universitetet efter 
overdragelse af det fulde ansvar for kvalitetssikringen fremad-
rettet skal arbejde med uddannelsernes forskningsbasering. Uni-
versitetet har med det igangværende arbejde for fælles rammer 
for forskningsbasering sat en kurs, der skal sikre en fortsat stærk 
integration mellem forskning og uddannelse, og universitetet 
arbejder på at udvikle model og systematik.

Aarhus Universitet var historisk set et af de første danske universi-
teter, der etablerede systematisk pædagogisk og didaktisk kom-
petenceudvikling for sine undervisere, hvor det fælles adjunkt-
kursus i cirka 25 år har været et centralt element. Med kurset er 
der sikret en grundig, basal indføring i universitetsundervisning 
for adjunkter og adjunktvejledere. Institutionsakkrediteringen har 
givet anledning til at videreudvikle denne systematiske indsats, 
og et afgørende pejlemærke har været at integrere indsatsen 
med eksisterende kvalitetsprocesser. F.eks. er MUS-samtaler-
ne centrale i identifikation af undervisernes behov og ønsker 
til udvikling af didaktisk faglighed. Den tættere integration af 
processer har synenergieffekt for kvalitetsudvikling, og ledelsen 
vil i de kommende år forfølge potentialer i yderligere integration 
af forskellige kvalitetsprocesser.

4.3 STRATEGISKE OVERVEJELSER OVER DEN SAMLEDE 
PORTEFØLJE AF UDDANNELSER
Det er universitetsledelsens ansvar sammen med universitetets 
bestyrelse at sørge for den overordnede strategiske tilpasning af 
uddannelsesporteføljen, og universitetsledelsen forventer, at den 
uddannelsesmæssige profil i løbet af en årrække vil skifte.

Kvalitetsudvalget (Udvalg for kvalitet og relevans i de videregå-
ende uddannelser – Nye veje og høje mål (2015)) forventer i sin 
analyse af udviklingen frem mod 2030, at antallet af kandidater 
med lange videregående uddannelser vil stige meget markant 
de kommende år. Den politisk besluttede dimensionering af 
en række uddannelser har store konsekvenser særligt for de 
humanistiske fag, men vil samlet set kun begrænse stigningen 
en smule, så kombineret med en forventning om begrænset 
vækst i den offentlige sektors behov for personer med en lang 
videregående uddannelse, betyder det, at langt hovedparten af 
de nye arbejdspladser skal etableres i den private sektor.
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Universitetsledelsen ønsker, at den uddannelsesmæssige profil 
tilpasses over tid, så den i højere grad matcher samfundets frem-
tidige behov. Profilen ønskes derfor justeret mod flere studeren-
de på de teknisk-naturvidenskabelige områder og en tilpasning 
af uddannelsesporteføljen på især humaniora som resultat. 
Beslutningen er udtryk for en prioritering fra universitetets side, 
der indebærer et tættere match med det fremtidige arbejds-
marked og et skærpet fokus på universitetets styrkeområder og 
fastholdelse af kvalitet.

Universitetsledelsen ønsker gennem den ændrede vægtning i 
den uddannelsesmæssige profil at fastholde og øge kvaliteten 
af uddannelserne og at forblive et stærkt og internationalt ori-
enteret universitet med en god regional base. Et stærkt kvali-
tetssystem kan være med til at sætte retning for den ønskede 
udvikling. Det kan ske gennem analyse af opsamlede data, og 
ved at viden om de eksterne behov, der f.eks. opnås fra aftager-
paneler, omsættes i tilpasninger af eksisterende uddannelser og 
etablering af nye uddannelser.

De økonomiske vilkår for uddannelsessektoren er bestemt af 
finanslovsbevillinger og eksterne midler, og vilkårene har natur-
ligvis betydning for universitetets sammensætning af uddannel-
sesporteføljen. Både omfanget af direkte tilførte uddannelses-
midler og forskningsmidler, der sikrer den forskningsbaserede 
undervisning, har betydning for den samlede uddannelsesøko-
nomi. De aktuelle udsigter indebærer fortsat implementering af 
studietidsreduktion, dimensionering af en række uddannelser, 
en forventet 8 pct’s besparelse på uddannelsesindtægterne 
de kommende fire år samt en forventet betydelig reduktion af 
puljemidlerne til forskning.

Aarhus Universitet vil håndtere dimensionering af uddannelses-
porteføljen, blandt andet ved at samarbejde med den øvrige 
del af universitetssektoren i relevant omfang. De samlede konse-
kvenser af de økonomiske stramninger er betydelige og rammer 
uddannelser og fakulteter med forskellig styrke. I første række 
humaniora og i anden række samfundsvidenskab vil blive ramt 
af stramningerne. Universitetsledelsen er opmærksom på, at 
der for disse områder bliver tale om en betydelig udfordring i de 
kommende år.

Universitetet har den nødvendige kapacitet både til at udvikle 
nye uddannelser og til at lukke uddannelser. Ledelsen sikrer 
procedurer for, at begge dele sker, jævnfør de tidligere beskri-
velser i afsnit 2.4, og disse procedurer indebærer en grundig be-
handling af ønsker om nye uddannelser i et samspil mellem de 
faglige miljøer, eksterne interessenter og uddannelsesudvalget, 
inden universitetsledelsen træffer endelig afgørelse om, hvorvidt 
ønsket skal fremmes eller ej.

De senere års udvikling, hvor Aarhus Universitet har haft ønske 
om akkreditering af et relativt højt antal nye uddannelser, har 
givet anledning til skærpet opmærksomhed fra ledelsens side, 
og udviklingen af den nuværende procedure, der indeholder 

forstærket intern kontrol, skal ses i det lys. Universitetsledelsen 
forventer, at det samlede antal uddannelser de kommende år 
vil falde, idet både interne uddannelsesanalyser og den overfor 
beskrevne vægtforskydning fra ”tør” mod ”våd” profil vil indebæ-
re en samling og skærpelse af fagporteføljen.

Kvalitetssystemets sensibilitet i forhold til at opsamle behov for 
ændringer af eksisterende uddannelser eller oprettelse af nye 
uddannelser er dermed også et redskab for universitetsledelsen 
til at balancere forskellige hensyn mellem udvikling af discipli-
naritet og interdisciplinaritet i universitetets uddannelsesporte-
følje – og dermed bidrager kvalitetssystemet ligeledes til den 
løbende tilpasning af universitetets strategiske kurs.
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Som efterspurgt i Vejledning om institutionsakkreditering ved-
lægges de studiemæssige nøgletal vedrørende studieprogres-
sion, beskæftigelse/ledighed samt frafald (bilag 21-23). Tallene 
findes opgjort på uddannelsesniveau for indberetningsperioder-
ne oktober 2014 og oktober 2015.

Nedenfor findes dels en præsentation af de anvendte defini-
tioner i de fremsendte nøgletal, dels en kort introduktion til de 
enkelte nøgletals anvendelse i det interne kvalitetssystem.

Studieprogression
Nøgletallene for gennemførsel på normeret tid og gennemførsel 
på normeret tid + 1 år indgår i datapakkerne som suppleren-
de nøgletal og følger definitionen i Universiteternes Statistiske 
Beredskab.

Aarhus Universitet har foruden ovenstående valgt at have to 
indikatorer, der afspejler studieprogressionen. Dels en indikator 
vedrørende de studerendes gennemsnitlige optjente ECTS pr. 
semester (indikator 2), dels en indikator der viser internationale 
full degree studerendes relative progression (indikator 7). Begge 
indikatorer er baseret på universitetets studieledertal (opgø-
res halvårligt), og indikatorerne er valgt ud fra et ønske om at 
anvende nyest mulige data baseret på de aktive studerendes 
aktuelle progression. Denne opgørelsesmetode gør det muligt 
for studienævn og -ledelse at handle på en faldende eller 
mangelfuld studieprogression blandt de studerende, der er i 
gang med en given uddannelse fremfor det bagudrettede blik, 
der kendetegner indberetningerne til Universiteternes Statistiske 
Beredskab.

Grænseværdierne for den førstnævnte indikator er fastsat på 
universitetsniveau. Værdien for opnåelse af et acceptabelt 
niveau er fastsat til 25 ECTS (eller mere) fremfor de 30 ECTS, der 
konstituerer et semesters samlede arbejdsbelastning. Dette skyl-
des, at progressionen opgøres som et gennemsnit af alle aktive 
studerende på en given uddannelse, herunder studerende med 
dispensationer fra normalstudieplanen, barselsperioder m.v., 
hvilket naturligt vil sænke gennemsnitsberegningen.

Grænseværdierne for indikatoren vedrørende internationale stu-
derende er fastsat lokalt, da andelen af internationale studeren-
de på de enkelte uddannelser varierer kraftigt, og der kan være 
behov for at differentiere mellem uddannelser. 

APPENDIKS: NØGLETAL VEDRØRENDE  
STUDIEPROGRESSION, BESKÆFTIGELSE/LEDIGHED 
OG FRAFALD

I forbindelse med begge indikatorer er der i ledelsesinformati-
onssystemets analysemodul mulighed for at foretage suppleren-
de analyser af indikatorernes resultater og finde svar på, hvilke 
studerende, studentertyper og studiemønstre, der ligger til grund 
for de samlede resultater på en given uddannelse.

På efter- og videreuddannelsesområdet anvendes en indikator 
for studieprogression, som omhandler andelen af studerende, 
der ved første eksamenstermin inklusiv første reeksamen består 
det antal ECTS, de er optaget på i det pågældende semester

Beskæftigelse/ledighed
I forhold til beskæftigelse og ledighed anvendes Uddannelses- 
og Forskningsministeriets data vedrørende ledighedsgrader 4.-7. 
kvartal efter dimission.

Resultaterne fra ministeriets opgørelser indgår som indikator 
i datapakkerne for såvel professionsbachelor- som kandidat-
uddannelserne (indikator 8). Grænseværdierne er fastsat på 
universitetsniveau og følger den aktuelle ledighedsgrad for alle 
videregående uddannelser på landsplan. Formålet med dette 
er dels at sikre alignment med de politiske krav, idet målemeto-
den ligger i forlængelse af grundlaget for den tidligere dimensi-
oneringsudmelding, dels at sikre et højt fælles ambitionsniveau 
på tværs af uddannelser. 

Et væsentligt supplement til ledighedsgraderne og et vigtigt ele-
ment i det interne kvalitetsarbejde er viden om de dimittender, 
som er i beskæftigelse. Derfor er der via ledelsesinformations-
systemets analysemodul mulighed for at opnå yderligere viden 
om de dimittender, som er i beskæftigelse.

Frafald
I kvalitetsarbejdet anvendes løbende og systematisk frafalds-
nøgletal for de ordinære uddannelser, som disse er defineret 
i Universiteternes Statistiske Beredskab. Tallene er vedlagt og 
indeholder:
• Førsteårsfrafald på bachelor- og professionsbacheloruddan-

nelserne
• Frafald efter normeret tid + 1 år på bachelor-, professionsba-

chelor- og kandidatuddannelserne.

I datapakkerne indgår førsteårsfrafald på bachelor- og profes-
sionsbacheloruddannelserne som indikator (indikator 1a), mens 
frafaldet efter normeret tid + 1 år indgår som indikator (indikator 
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1b) for kandidatuddannelserne. For begge indikatorers ved-
kommende gælder, at grænseværdierne er fastsat lokalt på 
fakultets- eller uddannelsesniveau. Baggrunden for dette er den 
store variation i frafaldsmønstre, og -begrundelser, der gør det 
vanskeligt at fastsætte meningsfulde fælles grænseværdier på 
tværs af uddannelser og fakulteter.

Udover de nævnte indikatorer indgår frafald efter normeret tid 
+ 1 år som supplerende nøgletal i datapakkerne på bachelorni-
veau. Foruden de officielt definerede nøgletal indgår et supple-
rende nøgletal, som angiver andelen af frafaldne, der har skiftet 
til anden uddannelse inden for samme fakultet, med henblik på 
at kunne skelne mellem frafaldstyper.

Som supplement til datapakkerne udarbejdes en årgangssta-
tistik, der følger frafald og studieprogression på de enkelte ud-
dannelser opgjort på optagelsesårgange. Her kan studienævn 
og -ledelse to gange årligt følge de enkelte årganges aktivitets-
niveau og frafaldsmønster semester for semester med henblik 
på at identificere eventuelle strukturelle udfordringer i uddannel-
sestilrettelæggelsen. Via analysemodulet er det desuden muligt 
at analysere progressions- og frafaldsmønstrene på baggrund af 
forskellige studenterkarakteristika og årgangsprofiler.   

I løbet af forårssemestret 2016 bliver det endvidere muligt 
løbende og på baggrund af data at følge, hvornår de stude-
rende falder fra, og om de fortsætter på anden uddannelse på 
universitetet eller forlader Aarhus Universitet.

1. Oversigt over uddannelser og udbud på Aarhus Universitet
2. Aarhus Universitets strategi 2013-2020
3. Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2015-2017
4. Årsrapport 2014
5. Kommissorium for de tværgående udvalg
6. Tværgående uddannelsesrelaterede undersøgelser på Aarhus Universitet
7. Politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet
8. Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering
9. Eksempler fra uddannelseskvalitetsprocesser
10. Uddannelsesberetning 2015
11. Intern procesplan for godkendelse af nye uddannelser og udbud
12. Roller og ansvar i kvalitetsorganiseringen
13. Retningslinjer for undervisningsportfolio: Undervisningsportfolio ved ansættelse i videnskabelige stillinger
14. Principper for sikring af videngrundlag og anvendelse af eksterne underviserressourcer
15. Vejledning til ansættelsesudvalg ved Science and Technology
16. Forskningstilsyn på Arts
17. Fælles rammer for undervisningsevaluering
18. Procedure for revision af uddannelse, Health
19. Grundprincipper for samt beskrivelse af ledelsens roller og opgaver i relation til pædagogisk og didaktisk  
 kompetenceudvikling på Aarhus Universitet
20. Studie- og karrierevejledningsstrategi 2014-2020
21. Nøgletal vedrørende studieprogression 2014-2015
22. Nøgletal vedrørende ledighed 2014-2015
23. Nøgletal vedrørende frafald 2014-2015
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Bilag 1 præsenterer Aarhus Universitets uddannelsespor-
tefølje med udgangspunkt i studieåret 2015.

Bilaget indeholder dels et overblik over antallet af ud-
dannelser og udbud på Aarhus Universitet fordelt på  
fakulteter og uddannelsestyper (tabel 1), dels fakul-
tetsopdelte oversigter over de enkelte uddannelser for-
delt på campus, uddannelsestype og uddannelsesnavn 
(tabel 2-5).

I opgørelsen er uddannelser og udbud, der er sat i bero 
eller er under afvikling som konsekvens af lukning, ikke 
talt med. Engelsksprogede udbud af dansksprogede 
uddannelser er heller ikke talt med, da de opfattes som 
studieretninger under eksisterende uddannelser. Endelig 
er nye uddannelser, der udbydes første gang i 2016, li-
geledes udeladt af opgørelsen.

Bilag 1: 
OVERSIGT OVER UDDANNELSER OG UDBUD  
PÅ AARHUS UNIVERSITET
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TABEL 1: FORDELING AF ANTAL UDDANNELSER OG UDBUD PÅ AARHUS UNIVERSITET
Uddannelsestype AR BSS HE ST HOVEDTOTAL

Erhvervsuddannelse 2 2

Erhvervsakademiuddannelse 1 1

Professionsbacheloruddannelse 2 1 10 13

Bacheloruddannelse 36 18 4 13 71

Kandidatuddannelse 65 18 8 34 125

Akademiuddannelse 1 1

Diplomuddannelse 3 1 4

Masteruddannelse 27 6 1 3 37

Anden kompetencegivende uddannelse 1 1

Hovedtotal 129 47 19 60 255

 

TABEL 2: UDDANNELSER OG UDBUD FORDELT PÅ CAMPUS OG UDDANNELSESTYPE, ARTS
Campus Uddannelsesniveau Uddannelsesnavn

Emdrup Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk)

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i didaktik (materiel kultur)

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik)

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i Lifelong Learning

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi og globalisering

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i Børnelitteratur

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i dansk som andetsprog

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i folkeskoleudvikling

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstitutioner

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i ledelse og innovation i komplekse systemer

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i læse-og skrivedidaktik

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i myndighed og medborgerskab

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i positiv psykologi 

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i socialpædagogik

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i specialpædagogik

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i sundhedpædagogik og sundhedsfremme

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i vejledning
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TABEL 2: UDDANNELSER OG UDBUD FORDELT PÅ CAMPUS OG UDDANNELSESTYPE, ARTS
Campus Uddannelsesniveau Uddannelsesnavn

Emdrup Masteruddannelse Masteruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i antropologi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i arabisk- og islamstudier

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i brasilianske studier

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i digital design - it, æstetik og interaktion

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i dramaturgi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i engelsk

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i filosofi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i græsk

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i historie

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i idehistorie

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i indien- og sydasienstudier

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i informationsvidenskab

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i italiensk sprog, litteratur og kultur

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i japanstudier

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i kinastudier

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i klassisk filologi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i kognitionsvidenskab

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i kunsthistorie

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i latin

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i lingvistik

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i litteraturhistorie

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i medievidenskab

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi 

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i musikvidenskab

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i nordisk sprog og litteratur

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i teologi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i tysk sprog, litteratur og kultur

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur 

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i østeuropastudier

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i arabisk- og islamstudier

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i antropologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i asienstudier (indien- og sydasienstudier)

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i asienstudier (japanstudier)

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i asienstudier (kinastudier)

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i brasilianske studier

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i bæredygtig kulturarvsmanagement
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TABEL 2: UDDANNELSER OG UDBUD FORDELT PÅ CAMPUS OG UDDANNELSESTYPE, ARTS
Campus Uddannelsesniveau Uddannelsesnavn

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i diakoni

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk)

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i digital design

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i dramaturgi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i engelsk

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i europas religiøse rødder

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i europastudier

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i filosofi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i fransk sprog litteratur og kultur

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i græsk

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i historie

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i idehistorie

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i international studier

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i italiensk sprog, litteratur og kultur

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i it-didaktisk design

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i Journalism, Media and Globalisation

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i journalistik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i klassisk filologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i kognitive semiotik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i kunsthistorie

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i latin

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i latinamerikastudier 

Aarhus Kandidatuddannelse kandidatuddannelsen i lingvistik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i litteraturhistorie

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i medievidenskab

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i miljø- og konfliktanalyse

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i musikvidenskab

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i nordisk sprog og litteratur

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi  

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i retorik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i teologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i tysk sprog, litteratur og kultur
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TABEL 2: UDDANNELSER OG UDBUD FORDELT PÅ CAMPUS OG UDDANNELSESTYPE, ARTS
Campus Uddannelsesniveau Uddannelsesnavn

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i æstetik og kultur

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i østeuropastudier

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i dansk som andetsprog

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i etik og værdier i organisationer

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse

Aarhus Masteruddannelse masteruddannelsen i forretningsudvikling, it og innovation

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i grundskoleundervisning

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisanalyse

Aarhus Masteruddannelse MTasteruddannelsen i kuratering

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i museumsstudier

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i positiv psykologi 

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i Retorik og formidling 

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i sundhedsantropologi 

Aarhus Anden kompetencegivende uddannelse Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge

TABEL 3: UDDANNELSER OG UDBUD FORDELT PÅ CAMPUS OG UDDANNELSESTYPE, AARHUS BSS
Campus Uddannelsesniveau Uddannelsesnavn

Herning Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Herning Diplomuddannelse Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD (HD 2. del)

Herning Diplomuddannelse Teknologisk diplomuddannelse (TD) i Operations and Supply Chain Management

Herning Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Herning Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling

Herning Professionsbacheloruddannelse Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Herning Professionsbacheloruddannelse Uddannelsen til ingeniør i Business Development 

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.)

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i engelsk og fransk

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i engelsk og kommunikation

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i fransk og kommunikation

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk og kommunikation

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i tysk og kommunikation

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i jura

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i offentlig poltik og økonomi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i psykologi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i samfundsfag

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i statskundskab

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i økonomi

Aarhus Diplomuddannelse Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD (HD 2. del)
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TABEL 3: UDDANNELSER OG UDBUD FORDELT PÅ CAMPUS OG UDDANNELSESTYPE, AARHUS BSS
Campus Uddannelsesniveau Uddannelsesnavn

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i jura

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk

Aarhus Kandidatuddannelse kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i  
virksomhedskommunikation

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i International Business Communication in Corporate Communication

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international virksomhedskommunikation i engelsk

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Aarhus Kandidatuddannelse kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi - erhvervsret

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (med tilvalg)

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i psykologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i revision

Aarhus Kandidatuddannelse Kndidatuddannelsen i samfundsfag

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i statskundskab

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i økonomi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen informationsteknologi, it, kommunikation og organisation

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i Business Administration (MBA)

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i business administration (MBA-fulltime)

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i Corporate Communication

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i miljø og energiret

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i skat

TABEL 4: UDDANNELSER OG UDBUD FORDELT PÅ CAMPUS OG UDDANNELSESTYPE, HEALTH

Campus Uddannelsesniveau Uddannelsesnavn

Emdrup Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i sygepleje

Aarhus Akademiuddannelse Videreuddannelsen i odontologisk praksis

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i idræt

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i medicin

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i odontologi

Aarhus Diplomuddannelse Diplomuddannelsen i oral helse

Aarhus Erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Aarhus Erhvervsuddannelse Uddannelsen til tandklinikassistent

Aarhus Kandidatuddannelse Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i idræt

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i medicin

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i odontologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab
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7 SELVEVALUERINGSRAPPORT
INSTITUTIONSAKKREDITERING

BILAG 1: OVERSIGT OVER UDDANNELSER OG UDBUD 

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i sygepleje

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i klinisk sygepleje

Aarhus Professionsbacheloruddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje

Aarhus Erhvervsakademiuddannelse Den kliniske tandteknikeruddannelse

TABEL 5: UDDANNELSER OG UDBUD FORDELT PÅ CAMPUS OG UDDANNELSESTYPE, SCIENCE & TECHNOLOGY
Campus Uddannelsesniveau Uddannelsesnavn

Beijing Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i neuroscience og neuroimaging

Herning Professionsbacheloruddannelse Diplomingeniøruddannelsen i elektronik

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i agrobiologi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i biologi

Aarhus Bacheloruddannelse bacheloruddannelsen i datalogi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i fysik

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i geoscience

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i it

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i kemi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i matematik

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i molekylær medicin

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi

Aarhus Bacheloruddannelse Bacheloruddannelsen i nanoscience

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i astronomi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i bioinformatik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i biologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i byggeri

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i computerteknologi (civilingeniør)

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i computerteknologi

Aarhus Kandidatuddannelse kandidatuddannelsen i datalogi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i elektroteknologi (civilingeniør)

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i elektroteknologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i fysik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i geofysik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i geologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i it produktudvikling

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i kemi

Aarhus Kandidatuddannelse kandidatuddannelsen i kemi og bioteknologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i kemi og bioteknologi (civilingeniør)

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i matematik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi
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8 SELVEVALUERINGSRAPPORT
INSTITUTIONSAKKREDITERING

BILAG 1: OVERSIGT OVER UDDANNELSER OG UDBUD 

TABEL 5: UDDANNELSER OG UDBUD FORDELT PÅ CAMPUS OG UDDANNELSESTYPE, SCIENCE & TECHNOLOGY
Campus Uddannelsesniveau Uddannelsesnavn

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i medicinalkemi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i mekanik (civilingeniør)

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i molekylær ernæring og fødevareteknologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i molekylær medicin

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i molekylærbiologi

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i nanoscience

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i statistik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i teknisk geologi (civilingeniør)

Aarhus Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i videnskabsstudier

Aarhus Kandidatuddannelse Master’s Degree Programme in Sustainable Animal Nutrition and Feeding

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i IT

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i scienceundervisning

Aarhus Masteruddannelse Masteruddannelsen i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion

Aarhus Professionsbacheloruddannelse Diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi

Aarhus Professionsbacheloruddannelse Diplomingeniøruddannelsen i bygning

Aarhus Professionsbacheloruddannelse Diplomingeniøruddannelsen i bygningsdesign

Aarhus Professionsbacheloruddannelse Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi

Aarhus Professionsbacheloruddannelse Diplomingeniøruddannelsen i elektronik

Aarhus Professionsbacheloruddannelse Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi

Aarhus Professionsbacheloruddannelse Diplomingeniøruddannelsen i kemi

Aarhus Professionsbacheloruddannelse Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Aarhus Professionsbacheloruddannelse Diplomingeniøruddannelsen i sundhedsteknologi
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fokus -, - [’fo:–] (lat. ’focus arne)
brændpunkt; center

-ere
bringe i brændpunkt; indstille (øje, linse);
koncentrere opmærksomhed om; bringe i søgelyset
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VISION

Aarhus Universitet arbejder for at være 
et toneangivende, globalt orienteret universitet 

med et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

3STRATEGI 2013-2020Bilag 2 Aarhus Universitets strategi 2013-2020
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Strategien er blevet til i en proces med 
bidrag fra medarbejdere og studerende på 
alle niveauer og bygger på et omfattende 
arbejde i forsknings- og uddannelsesmiljøerne. 
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Aarhus Universitet er et forskningsintensivt 
universitet, der vil bruge sin styrke til 
at være et attraktivt universitet 
både for de mange og for de få.
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7FORORD

FORORD

Verdens velfærdssamfund er under pres med store globale og samfundsmæssige udfor-
dringer, der skærper behovet for en høj tilpasningsevne. Universiteterne er en vigtig del af 
denne udvikling, som kræver, at de i endnu højere grad tager ansvar for samfundsudvik-
lingen. Det gælder også i Danmark og for Aarhus Universitet. 

Aarhus Universitet skærper med denne strategi sin kurs og konsoliderer sit stærke sam-
fundsengagement. Universitetet gør det ved at stå fast på kvalitet og en fortsat stræben 
efter fremragende forskning og forskningsbaseret uddannelse til gavn for samfundet. 

Dialogen og interaktionen med samfundet skal intensiveres, og Aarhus Universitet forplig-
ter sig til at tage de globale og samfundsmæssige udfordringer op. Løsningerne går på 
tværs af sektorer, discipliner og landegrænser og sætter derved rammen for universitetets 
satsning på den interdisciplinære forskning og på det værdiskabende samarbejde med 
erhvervsliv og offentlige myndigheder.   

Aarhus Universitet er et forskningsintensivt universitet, der vil bruge sin styrke til at være et 
attraktivt universitet både for de mange og for de få. Fremragende forskning skal være 
grundlaget for, at alle universitetets dimittender opnår eftertragtede kompetencer. Uni-
versitetet vil samtidig satse endnu mere på de studerende, der er mest talentfulde og 
villige til at gøre en ekstraordinær indsats. Det skal styrke universitetets internationale kon-
kurrenceevne og øge bidraget til samfundet. 

Prioriteringerne i strategiperioden skal drive udviklingen på Aarhus Universitet. I strategien 
for 2013-2020 vil Aarhus Universitet prioritere:

 •  Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal skabe internationale 
forskningsmæssige nybrud og kombineres i ny interdisciplinær forskning.

 •  Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende kombineret med ekstra 
studieaktiviteter og udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende.

 •  Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en 
høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer.

Aarhus Universitet er allerede blandt verdens 100 bedste universiteter og i top ti blandt 
de yngste. Det giver universitetet et stærkt udgangspunkt i den stigende konkurrence om 
forskningsmidler og de største talenter. Potentialet er til en endnu stærkere position i top 
50 blandt verdens universiteter. 

Strategien er blevet til i en proces med bidrag fra medarbejdere og studerende på alle ni-
veauer og bygger på et omfattende arbejde i forsknings- og uddannelsesmiljøerne. Den 
skal realiseres i samarbejde mellem ledere, medarbejdere og studerende.
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Aarhus Universitets strategi for 2013-2020 
skærper universitetets kurs. Den markerer en 
klar profil, der både fastsætter ambitiøse mål  
og tager afsæt i de eksisterende styrker.
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12 UDGANGSPUNKT

uDGaNGSpuNkT

Aarhus Universitets strategi for 2013-2020 skærper universitetets kurs. Den markerer en 
klar profil, der både fastsætter ambitiøse mål og tager afsæt i de eksisterende styrker. 
Strategien skal gøre universitetet i stand til fortsat at løfte sin rolle som en af de vigtigste in-
stitutioner i udviklingen af vidensamfundet. Aarhus Universitet vil i strategiperioden styrke 
og tydeliggøre universitetets profil som et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, 
der prioriterer sit samfundsmæssige ansvar højt og tager de betydende samfundsmæs-
sige udfordringer op. 

Universiteternes rolle i samfundet er styrket i takt med, at både det danske og det globale 
samfund i stadigt større omfang efterspørger viden og kunnen. Det indebærer, at universi-
teterne også i fremtiden skal uddanne internationalt konkurrencedygtige dimittender på 
alle niveauer og levere forskning og forskningsbaseret viden til udvikling af samfundet. 
Universiteterne skal samtidig kunne agere i og drage fordel af det styrkede internationale 
samarbejde og den stigende globale mobilitet.

Aarhus Universitet har et godt udgangspunkt for at leve op hertil. Det er et stærkt og mo-
derne universitet, der på kort tid er rykket op i top 100 blandt verdens 20.000 universi-
teter. Universitetet har siden 2006 omtrent fordoblet både studenterantallet, antallet af 
ph.d.-studerende og omsætningen. Aarhus Universitets organisation understøtter denne 
udvikling og giver medarbejdere og studerende mulighed for både faglig fordybelse og 
samarbejde på tværs. 

Aarhus Universitet har udviklet en organisation, som fortsat har samtlige klassiske viden-
skabelige genstandsområder – natur-, kultur-, samfunds- og sundhedsvidenskaberne – og 
hvor de fire kerneaktiviteter – forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling – 
er ligeværdige og tværgående aktiviteter med hver deres ledelses- og medarbejderfora. 
Strategien bygger på de muligheder for samarbejde, som denne organisering på tværs 
giver grundlag for. 

I alle Aarhus Universitets aktiviteter ønsker universitetet at anvende sin styrke til at kombi-
nere den grundlæggende kvalitet med stimulerende og udfordrende muligheder for de 
største talenter. Derfor sætter universitetet særligt fokus på tre strategiske sigtelinjer, der er 
helt afgørende parametre for at kunne leve op til universitetets stærke samfundsengage-
ment og styrkelsen af den globale position: 

 •  Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal skabe internationale 
forskningsmæssige nybrud og kombineres i ny interdisciplinær forskning.

 •  Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende kombineret med 
  ekstra studieaktiviteter og udfordringer for de mest talentfulde og motiverede 
  studerende.

 •  Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en 
høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer.

De tre sigtelinjer vil medvirke til at skærpe universitetets profil og strategiske kurs og gøre 
det realistisk, at universitetets resultater kan berettige til en fremtidig placering i top 50 
blandt verdens universiteter.
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13UDGANGSPUNKT

AARHUS UNIVERSITET SÆTTER FOkuS på  
TRE STRATEgISkE SIgTELINJER:

• Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, 
   der skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud  
   og kombineres i ny interdisciplinær forskning.

• Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle 
   studerende kombineret med ekstra studieaktiviteter 
   og udfordringer for de mest talentfulde og 
   motiverede studerende.

•  Internationalisering af uddannelses- og
   forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en høj
   koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer.
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16 MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG

MISSION OG VæRDIGRuNDLaG

Aarhus Universitets mission er at skabe og dele viden med udgangspunkt i den fagli-
ge bredde, den fremragende forskning, uddannelsen af dimittender med eftertragtede 
kompetencer og det innovative samspil med det omgivende samfund. Ved at bringe den 
nyeste viden i anvendelse tager Aarhus Universitet medansvar for samfundets udvikling, 
imødekommer dets berettigede krav og bidrager til fortsat vækst og velfærd. 

Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna Carta. Universite-
tet værner om den enkeltes forskningsfrihed og ønsker at bevare og udvikle en kultur, der 
fremmer samarbejde, kritisk dialog og nysgerrig og uafhængig søgen efter ny viden og 
erkendelse. 

Ved at bringe 
den nyeste viden  

i anvendelse 
tager aarhus universitet 

medansvar for 
samfundets udvikling, 

imødekommer dets 
berettigede krav og

bidrager til fortsat 
vækst og velfærd. 
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Universitetet værner om den enkeltes 
forskningsfrihed og ønsker at bevare og 
udvikle en kultur, der fremmer samarbejde, 
kritisk dialog og nysgerrig og uafhængig 
søgen efter ny viden og erkendelse. 
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Aarhus Universitet har et stærkt 
samfundsengagement, der bidrager til 
kulturel viden, teknologisk kunnen 
og økonomisk udvikling.
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VISION

Aarhus Universitet har et stærkt samfundsengagement, der bidrager til kulturel viden, 
teknologisk kunnen og økonomisk udvikling. Universitetet er i kritisk, åbent og innovativt 
samspil med både det nationale og det internationale samfund og er en central vækst-
dynamo og værdiskabende partner.

De store samfundsmæssige udfordringer er komplekse og går på tværs af grænser, sekto-
rer og faglige skel. Løsningerne skal derfor findes på tværs af de videnskabelige discipliner 
i nye interdisciplinære samarbejder, der er baseret på universitetets fremmeste forskning. 
Der skal skabes flere forskningsmæssige nybrud i grænsefladerne mellem disciplinerne, 
og universitetets studerende skal uddannes til også at tænke og agere på tværs. 

Forskning inden for stærke fagdiscipliner er fundamentet for alle universitetets aktivite-
ter og danner sammen med universitetets forskningsbaserede uddannelser grundlaget 
for universitetets virksomhed. Aarhus Universitet ønsker at sikre både bredde og dybde i 
forskning og uddannelse, så universitetet er et attraktivt universitet for alle studerende, der 
skal have uddannelser af højeste kvalitet og eftertragtede kompetencer på det nationale 
og internationale arbejdsmarked. Samtidig ønsker universitetet at skabe programmer for 
de mest talentfulde og særligt motiverede studerende, der på alle uddannelsesniveauer 
vil få ekstra studieaktiviteter og intellektuelle udfordringer. Det vil i højere grad gøre dem i 
stand til at indtage nøglepositioner i det danske og internationale samfund. 

Der skal skabes  
flere forsknings  mæssige 
nybrud i grænse fladerne 
mellem disciplinerne, 
og universitetets studerende 
skal uddannes til også 
at tænke og agere 
på tværs.
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22 VISION

Fremragende forskning er fundamentet for alle universitetets aktiviteter og dan-
ner sammen med de forskningsbaserede uddannelser grundlaget for universi-
tetets virksomhed og formål. Aarhus Universitet ønsker at sikre både bredde og 
dybde i forskning og uddannelse og ønsker samtidig at skabe optimale rammer 
for talentudvikling af særligt motiverede og kvalificerede studerende, der gen -
nem ekstra intellektuelle udfordringer bliver i stand til at udfylde alsidige nøgle-
positioner i det danske og internationale samfund. Kombinationen af grundlæg-
gende kvalitet og fokus på talentudvikling fordrer et stærkt universitet og er helt 
afgørende for universitetets konkurrencesituation og bidrag til samfundsudviklin-
gen.

Visionen for Aarhus Universitet samler målene for de fire kerneaktiviteter. De 
danner hver for sig og sammen grundpillerne i arbejdet med at indfri visionen og 
skabelsen af fremtidens Aarhus Universitet.

TOP-
FORSKERETALENTUDVIKLING VIDENUDVEKSLING

FORSKERTALENTER

STUDERENDE

FORSKERE

EVU-STUDERENDE*

FORSKNING

UDDANNELSE

*EVU: Efter- og videreuddannelsesstuderende

Fremragende forskning er fundamentet for universitetets øvrige aktiviteter og danner sammen med 
uddannelse, talentudvikling og videnudveksling et sammenhængende og moderne universitet.

1 VISION

Fremragende forskning er fundamentet for universitetets øvrige aktiviteter og danner sammen med 
uddannelse, talentudvikling og videnudveksling et sammenhængende og moderne universitet.

* EVU: Efter- og videreuddannelse

Kombinationen af uddannelser af høj kvalitet og fokus på talentudviklingsprogrammer 
fordrer et stærkt universitet og er helt afgørende for universitetets konkurrencesituation 
og bidrag til samfundsudviklingen. Den globale konkurrencesituation er med til at sætte 
rammerne for universitetets muligheder. Universitetets deltagelse i konkurrencen om de 
største talenter blandt studerende og forskere skærpes, og den internationale mobilitet 
af talent på alle niveauer styrkes. Universitetet skal gå forrest i etablering af unikke og 
moderne forskningsinfrastrukturer, der giver forskningen de bedste rammer og tiltrækker 
topforskere fra det internationale forskersamfund. Uddannelserne og undervisningsmil-
jøerne skal fortsat internationaliseres, så kulturel diversitet og international erfaring bliver 
en styrke til gavn for alle. Herved forstærker Aarhus Universitet sin position som et tone-
angivende, globalt orienteret universitet med gennemslagskraft og med mulighed for at 
præge udviklingen i international forsknings-, innovations- og uddannelsespolitik.
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24 STRATEGISK OVERbLIK

Strategisk
overblik

OPSLAGET TIL HØJRE KAN 
ENTEN FOLDES uD1 ELLER aFRIVES2 .

FØLG VENLIGST VEJLEDNINGEN 
PÅ MODSTÅENDE SIDE.
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MISSION

VÆRDIGRUNDLAG

FORUDSÆTNINGER

VISION

MÅL

MISSION

Aarhus Universitet arbejder for at være 
et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt 

engagement i samfundsudviklingen. 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt, 
forskningsintensivt universitet, der skaber og deler viden.

Gode arbejdsvilkår
Et godt studie- og arbejdsmiljø

En nærværende og visionær ledelse
Mulighed for efter- og videreuddannelse

En sammenhængende, effektiv og professionel administration
Optimale økonomiske og lovgivningsmæssige rammebetingelser 

VISION

Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna Carta. 
Forskningsfrihed, uafhængighed, fordybelse, nysgerrigt og kritisk samspil med 

omverdenen er derfor grundlæggende værdier for universitetet.
VÆRDIER

FORUDSÆTNINGER

FORSKNING UDDANNELSE TALENTUDVIKLING VIDENUDVEKSLING

Forøge antallet af forsknings-
områder i den internationale 
elite

Sætte fokus på de samfunds-
mæssige udfordringer og 
styrke samarbejdet internt og 
eksternt 
 
Tiltrække flere eksterne 
bevillinger 

Uddanne dimittender 
med stærke kompetencer

Imødekomme de 
studerendes diversitet

Udvikle uddannelsernes 
kvalitet efter højeste 
internationale standard

Tilbyde talentudvikling på 
højeste internationale 
niveau

Rekruttere, udvikle og 
fastholde fremragende 
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STRaTEGI 2013-2020

MISSION

Aarhus Universitet arbejder for at være 
et toneangivende, globalt orienteret universitet 

med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. 

Aarhus Universitet er 
et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, 

der skaber og deler viden.

Gode arbejdsvilkår
Et godt studie- og arbejdsmiljø

En nærværende og visionær ledelse
Mulighed for efter- og videreuddannelse

En sammenhængende, effektiv og professionel administration
Optimale økonomiske og lovgivningsmæssige rammebetingelser 

VISION

Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna Carta. 
Forskningsfrihed, uafhængighed, fordybelse og nysgerrigt og kritisk samspil 

med omverdenen er derfor grundlæggende værdier for universitetet.
VÆRDIGRUNDLAG

FORUDSÆTNINGER

FORSKNING UDDANNELSE TALENTUDVIKLING VIDENUDVEKSLING

Forøge antallet af 
forskningsområder i 
den internationale elite

Sætte fokus på 
de samfundsmæssige 
udfordringer og 
styrke samarbejdet 
 
Tiltrække flere eksterne 
bevillinger 

Udvikle uddannelsernes 
kvalitet efter højeste 
internationale standarder

Uddanne dimittender 
med stærke kompetencer

Imødekomme de 
studerendes diversitet

Tilbyde talentudvikling på 
højeste internationale niveau

Rekruttere, udvikle og fastholde 
fremragende forskertalenter
 
Tilbyde talentforløb 
fra bachelorniveauet

Intensivere samarbejdet med 
erhvervslivet og den offentlige sektor

Konsolidere og udvide universitetets 
uafhængige myndighedsbetjening

Styrke udbuddet af 
efter- og videreuddannelser

Styrke bidraget til 
civilsamfundets udvikling

MÅL
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Aarhus Universitet ønsker at sikre forskerne 
de bedste muligheder for at specialisere 
sig inden for fagdisciplinerne og
etablere nye interdisciplinære samarbejder.
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30 FORSKNING

FORSkNING

Stærke fagdiscipliner og fremragende grundforskning er fundamentet for universitetets 
virke. Vejen til forskningsmæssig excellence går gennem udstrakt frihed og tillid til den en-
kelte forsker og respekt for det langsigtede perspektiv. Det er grundlaget for, at forskerne 
kan udvikle, forfølge og realisere ambitiøse og originale forskningsideer – både inden 
for grundforskningen i de traditionelle fagdiscipliner og i interdisciplinært samarbejde. 
Samtidig er adgangen til attraktive og moderne forskningsinfrastrukturer en væsentlig 
forudsætning for at skabe de forskningsmæssige nybrud, der er forskernes og universi-
tetets ambition. Aarhus Universitet ønsker at sikre forskerne de bedste muligheder for at 
specialisere sig inden for fagdisciplinerne og etablere nye interdisciplinære samarbejder. 
På den måde kan universitetet give sit bidrag til at finde løsninger, der imødekommer 
samfundets behov. 

uDGaNGSpuNkT
Aarhus Universitet har skabt sig en position blandt de førende forskningsuniversiteter i 
Europa. På de internationale ranglister placerer universitetet sig blandt de 100 bedste i 
verden og i top ti blandt de yngste universiteter. En lang række af universitetets fagom-
råder har gennem en årrække præsteret forskningsresultater, der udmærker sig i biblio-
metriske målinger over forskningens gennemslagskraft. En opgørelse viser, at forskningen 
ved Aarhus Universitet citeres 45% mere end verdensgennemsnittet, ligesom en række 
forskere har vundet nogle af forskningens mest eftertragtede priser og bevillinger. 

Vejen til 
forskningsmæssig 

excellence går 
gennem udstrakt 

frihed og tillid 
til den enkelte 

forsker. 
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STRaTEGISkE MåLSæTNINGER

    Forøge antallet af forskningsområder i den internationale elite

Aarhus Universitet har en række internationale styrkepositioner på forskningsområdet. For 
at fastholde og udbygge positionen som et førende internationalt universitet ønsker Aar-
hus Universitet at udvikle forsknings- og forskningsledelsestalentet og at være en attraktiv 
samarbejdspartner og arbejdsplads for topforskere. Forskernes kompetencer og mulig-
heder for udvikling er afgørende for forskningens kvalitet. Derfor styrker og vedligehol-
der universitetet kreative og inspirerende forskningsmiljøer på hele universitetet. Aarhus 
Universitet går målrettet efter unikke og moderne forskningsinfrastrukturer. Unikke forsk-
ningsstationer, moderne laboratorier, databaser, registre, forskningsinstrumenter og andre 
forskningsplatforme er vigtige forudsætninger for at udføre fremragende forskning og en 
vigtig konkurrenceparameter for tiltrækning af førende forskere og samarbejde med de 
bedste forskningsmiljøer både nationalt og internationalt.

Derfor vil aarhus universitet:
 • Styrke grundforskningen, fagdisciplinerne og forskningsmiljøerne

 • Understøtte de fremmeste forskere og forskningsgrupper

 • Tiltrække unge talentfulde forskere og topforskere 

 • Sætte fokus på og støtte udvikling af god forskningsledelse 

 •  Etablere, udvikle og vedligeholde attraktive og unikke forskningsinfrastrukturer.

 Sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og styrke samarbejdet 

Forudsætningen for fremragende forskning er, at universitetets forskere har friheden og 
rammerne til at fordybe sig i faglige og samfundsmæssige udfordringer – både inden for 
de traditionelle fagdiscipliner og gennem nye interdisciplinære satsninger. Stærke fagdi-
scipliner og grundforskning af høj kvalitet er afsættet for at skabe interdisciplinær forsk-
ning, der bidrager til at finde løsninger på de betydende samfundsmæssige udfordringer. 
Universitetet vil skabe rammerne for, at endnu flere forskere og forskergrupper samarbej-
der på tværs af hovedområder og fagdiscipliner. Nye ideer og konkrete løsninger opstår 
også i forskningsmiljøers samarbejde med virksomheder og myndigheder. Dette samar-
bejde skal derfor også intensiveres til gavn for begge parter. 

Derfor vil aarhus universitet:
    •  Rekruttere og udvikle potentielle ledere af nye interdisciplinære satsninger

 • Etablere nye interdisciplinære centre og forskningsprojekter 

 •  Støtte interdisciplinære forskningsprojekter med deltagelse af 
  universitetets talentfulde forskere tidligt i karrieren  

 • Etablere forskernetværk inden for og på tværs af hovedområderne

 •  Styrke forskningssamarbejdet med erhvervsliv og myndigheder med henblik 
  på øget innovation og værdiskabelse for alle parter. 

FORTSÆTTES…
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   Tiltrække flere eksterne bevillinger 

Fra et stærkt udgangspunkt vil Aarhus Universitet i de kommende år forøge den forsk-
ningsmæssige kvalitet og aktivitet. For at indfri denne ambition er det en afgørende for-
udsætning at tiltrække flere eksterne bevillinger og dermed sikre fleksibilitet og frirum for 
forskningsaktiviteterne.

Derfor vil aarhus universitet:
  • Stille øgede ressourcer til rådighed for forskningsstøtten 

 • Koordinere flere og større EU-forskningsbevillinger 

 •  Tiltrække større forskningscentre og gå målrettet efter at  
vinde prestigefyldte forskningspriser

 • Styrke samarbejdet med private fonde. 

aarhus universitet 
går målrettet 
efter unikke 
og moderne 
forskningsinfrastrukturer
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Læringsmiljøerne skal være motiverende 
for de studerende og understøtte effektive 
uddannelser med plads til fordybelse.
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uDDaNNELSE

Aarhus Universitet vil uddanne dimittender til det globale arbejdsmarked, der i stigende 
grad efterspørger arbejdskraft med stærke fagligheder og kompetencer inden for samar-
bejde, innovation og global forståelse. Dimittenderne er universitetets vigtigste bidrag til 
samfundet, hvor de overalt indtager væsentlige positioner og skaber værdi. Universitetets 
uddannelser er forskningsbaserede og skal være af højeste kvalitet. De skal udvikles i 
et tæt samspil mellem aftagere, videnskabelige medarbejdere og studerende og være 
baseret på en høj grad af forskningsintegreret læring. Herved understøtter universitetet de 
studerendes diversitet og talentudvikling samt giver dem mulighed for og kompetencer til 
at begå sig internationalt.       
   
uDGaNGSpuNkT
Aarhus Universitet har været i kraftig vækst på uddannelsesområdet. Antallet af stude-
rende er steget markant, og omkring 7.000 nye studerende begynder hvert år på uni-
versitetet.  Universitetets uddannelser er generelt kendetegnet ved kvalitet, en høj faglig 
integration og et godt studiemiljø, der knytter lærings- og campusmiljøet sammen. Dimit-
tenderne er efterspurgte og værdsatte på arbejdsmarkedet. Rollen som Danmarks Entre-
prenørielle Universitet – og de tilknyttede iværksætteraktiviteter – bidrager til at stimulere 
de studerendes kompetencer og universitetets tætte samspil med erhvervslivet.

UDDANNELSE

Dimittenderne er 
universitetets 

vigtigste bidrag 
til samfundet,

hvor de overalt 
indtager væsentlige 

positioner og 
skaber værdi.
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STRaTEGISkE MåLSæTNINGER

   udvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale standarder

For at sikre uddannelsernes relevans skal universitetet fortsat tilpasse uddannelsesudbud-
det og udvikle de enkelte uddannelsers form og indhold, så de til enhver tid har den høje-
ste kvalitet. Den fælles kvalitetsforståelse skal være eksplicit og sikre uddannelserne som 
forskningsbaserede og værdiskabende med afsæt i et attraktivt studiemiljø. 

Derfor vil aarhus universitet: 
 • Til stadighed udvikle uddannelserne og deres forskningsbasering 

 • Etablere en fælles og eksplicit kvalitetsforståelse

 •  Udvikle et sammenhængende og bredt forankret kvalitetssystem 
  med respekt for den faglige mangfoldighed

 •  Sikre fortsat høj trivsel gennem udvikling af studiemiljøet sammen med 
  studerende og fagmiljøer

 • Sikre løbende tilpasning af uddannelserne til samfundets behov. 

 uddanne dimittender med stærke kompetencer

Fremtidens samfund står over for mangeartede problemer, som stiller krav til stærke fag-
ligheder og interdisciplinære kvalifikationer. Derfor skal universitetets dimittender have 
værdiskabende kompetencer, der både er dybe og brede. Universitetet skal kombinere 
styrkerne fra stærke forskningsmiljøer med et fokus på arbejdsmarkedets efterspørgsel på 
både dybde og bredde og derved sikre en uddannelsesprofil, der er relevant for samfun-
det og udviklet i samarbejde med alumner og aftagere. Det er særligt i mødet mellem 
forskelligheder, at nytænkningen opstår, og fagligheden udfordres, perspektiveres og får 
relevans for det omgivende samfund.  

Derfor vil aarhus universitet: 
 • Udvikle nye interdisciplinære uddannelser på kandidat- og masterniveau

 •  Udvikle interdisciplinære fagelementer og læringstilgange  
i uddannelserne generelt

 •  Styrke internationalisering af uddannelserne og international  
mobilitet af studerende 

 •  Styrke gennemsigtighed og fleksibilitet for at sikre mere informerede  
valg i studieforløbet

 •  Sikre sammenhæng, gennemskuelighed og mobilitet i det 
  samlede uddannelsessystem.

FORTSÆTTES…
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 Imødekomme de studerendes diversitet 

Aarhus Universitet ønsker at imødekomme den voksende og mere forskelligartede stu-
denterpopulation, der har varierende kompetencer og grader af studieparathed. Univer-
sitetet vil skabe innovative læringsmiljøer med en intensivering af forskningsbaseringen. 
Læringsmiljøerne skal være motiverende for de studerende og understøtte effektive ud-
dannelser med plads til fordybelse. Højt motiverede og kvalificerede studerende skal 
samtidig tilbydes særligt udfordrende rammer for talentudvikling, der giver værdi både i 
forskningsmæssige og i bredere samfundsmæssige sammenhænge. 

Derfor vil aarhus universitet: 
 •  Udvikle det digitale læringsmiljø for at understøtte læring i dens forskellige faser 

 •  Udvikle læringsmiljøer med fokus på innovation, entreprenørskab og 
  interkulturel kompetence

 •  Sikre anerkendelse af høj kvalitet i undervisningen og 
  universitetspædagogisk træning

 •  Sikre synlighed og anerkendelse af arbejdet med undervisnings- 
  og uddannelsesudvikling

 •  Skabe mulighed for tidlig talentudvikling af de dygtigste og mest 
  motiverede studerende

 • Sikre løbende tilpasning af uddannelserne til samfundets behov. 

Højt motiverede og 
kvalificerede studerende 

skal tilbydes særligt  
udfordrende rammer 

for talentudvikling, 
der giver værdi både 
i forskningsmæssige 

og i bredere 
samfundsmæssige 

sammenhænge.
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Det er helt afgørende for Aarhus Universitet 
at tiltrække, udvikle og fastholde de mest 
fremragende forskertalenter. 
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TaLENTuDVIkLING

Aarhus Universitet ser det som sin særlige opgave at udvikle internationalt efterspurgte 
talenter med kompetencer, der skaber alsidig samfundsmæssig værdi for aftagerne. Aar-
hus Universitet vil skærpe talentudviklingen i et internationalt perspektiv, ikke kun inden 
for forskning, men også i forhold til talenter, der retter sig mod erhvervslivets fremtidige 
behov og ledende stillinger inden for den offentlige og private sektor. De mest motiverede 
og kvalificerede studerende vil på alle uddannelsesniveauer få tilbudt særlige studieak-
tiviteter, der med et bredt talentsigte vil skærpe de studerendes kompetenceudvikling. 
Universitetets talentrekruttering og -udvikling udgør sammen med forskningen vigtige 
elementer i at opnå kvalitet i universitetets uddannelser og videnudveksling.

uDGaNGSpuNkT
Aarhus Universitet har en lang og god tradition for at arbejde med talenter allerede fra 
bachelorniveauet, og universitetet indførte som det første i landet rekruttering til ph.d.-
studiet før kandidatgraden. Universitetet har som led i den nationale ph.d.-satsning for-
øget antallet af ph.d.-studerende betydeligt og har samlet ph.d.-uddannelserne i fire store 
velorganiserede ph.d.-skoler. Som et resultat heraf er en lang række yngre forskere ved 
Aarhus Universitet de senere år blevet internationalt anerkendt og har opnået attraktive 
ansættelser ved udenlandske universiteter og virksomheder.

Talentudviklingen
skal tilbydes 

fra bachelorniveauet 
og have fokus på 

den diversitet af talenter, 
de studerende har.
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STRaTEGISkE MåLSæTNINGER

   Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau 

Højt kvalificerede dimittender skaber værdi for samfundet og styrker universitetets mu-
ligheder for at tiltrække lovende unge forskertalenter. Aarhus Universitet ønsker derfor lø-
bende at udvikle sine talentudviklingsprogrammer og uddannelser med fokus på kvalitet. 
Uddannelserne skal tilpasses det globale samfunds behov for kompetencer, som også 
passer til en karriere uden for den akademiske verden.

Derfor vil aarhus universitet:
 •  Styrke universitetets talentudvikling fra bachelorniveauet og  

videre i uddannelsesforløbet

 • Styrke internationaliseringen af ph.d.-programmerne  

 • Udvikle strategiske partnerskaber med højt anerkendte universiteter

 •  Anvende alumnenetværket aktivt i karrierevejledning og talentrekruttering.

   Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter

Den globale konkurrence om at tiltrække de bedste forskertalenter er forstærket. Det er 
helt afgørende for Aarhus Universitet at tiltrække, udvikle og fastholde de mest fremra-
gende forskertalenter. Aarhus Universitet ønsker at tilbyde attraktive og tydelige karrier-
eveje og arbejde for, at det fællesskab, som internationale talenter på postdoc-niveau 
kan udvikle sig i, bliver så inkluderende som muligt. 

Derfor vil aarhus universitet:
 •  Sikre mangfoldighed i talentmassen

 •  Udarbejde en model for attraktive rekrutterings- og karriereveje 
  (tenure track-model)

 •  Deltage aktivt på det internationale jobmarked og facilitere, at talenter fra Aarhus 
Universitet kan opnå ansættelse ved højt anerkendte udenlandske universiteter

 •  Fokusere på talentrekruttering gennem faglige netværk

 •  Styrke rekruttering af talenter til Aarhus Universitet gennem 
  Aarhus Institute of Advanced Studies.

   Tilbyde talentforløb fra bachelorniveauet

De mest talentfulde og motiverede studerende skal tilbydes ekstra studieaktiviteter i sær-
lige talentudviklingsprogrammer funderet i stærke forskningsmiljøer. Talentudviklingen 
skal tilbydes fra bachelorniveauet og have fokus på den diversitet af talenter, de studeren-
de har. Forskellige typer af talent skal udvikles i programmerne, så merværdien af kandi-
daternes bidrag til samfundet bliver større. Aarhus Universitet ønsker hermed at fastholde 
og tiltrække de største talenter og samtidig bidrage til at styrke kvaliteten af universitetets 
øvrige uddannelser yderligere. Alle studerende vil kunne søge om optagelse på talent-
programmerne, men kun få vil kunne få en plads.  

Derfor vil aarhus universitet:
 • Udvikle og igangsætte pilotprojekter for talentudviklingsprogrammerne

 • Implementere talentprogrammer bredt på hovedområderne.
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Aarhus Universitet vil bidrage til værdiskabelse, 
innovationskraft og forøget konkurrenceevne 
i samfundet ved at styrke samarbejdet med  
erhvervslivet og den offentlige sektor.
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VIDENuDVEkSLING

Aarhus Universitet vil bringe universitetets viden i anvendelse gennem tætte, længere-
varende og innovative relationer med erhvervsliv, myndigheder, organisationer og ci-
vilsamfundet. Målet er derigennem at skabe økonomisk, kulturel og teknologisk værdi og 
kompetencemæssig udvikling for de deltagende parter. Videnudvekslingen bygger på 
universitetets stærke forskning og det interdisciplinære forskningssamarbejde og bidrager 
dermed til at finde innovative løsninger på de betydende samfundsudfordringer lokalt, 
regionalt og globalt. Aarhus Universitet ønsker at skabe en fælles forståelse og respekt 
blandt medarbejdere og studerende for betydningen og nødvendigheden af videnud-
veksling mellem universitet og samfund.

uDGaNGSpuNkT
Aarhus Universitet har opbygget omfattende og stærke videnudvekslingsaktiviteter. På 
miljø- og energiområdet, uddannelsesområdet og fødevare- og jordbrugsområdet har 
universitetet en unik position som leverandør af forskningsbaseret myndighedsrådgivning. 
Tilsvarende sætter Aarhus Universitets samarbejde med Region Midtjylland om Aarhus 
Universitetshospital – og det sammenhængende sundhedsvæsen i øvrigt – standarder 
for samarbejdet på sundhedsområdet. Herudover har universitetet en lang række aftaler 
med erhvervslivet, en betydelig overførsel af ny viden og teknologi og udbud af mange 
efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der sikrer livslang læring til mange samfundsgrup-
per. Gennem samspillet med omverdenen bidrager Aarhus Universitet i væsentligt om-
fang til civilsamfundets udvikling. Universitetets videnudveksling har i såvel national som 
europæisk sammenhæng et betydeligt omfang.

aarhus universitet 
ønsker som central 

viden- og kulturbærende 
institution at bidrage 

til kulturel og 
samfundsmæssig 

udvikling.
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STRaTEGISkE MåLSæTNINGER
   
   Intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor

Aarhus Universitet vil bidrage til værdiskabelse, innovationskraft og forøget konkurren-
ceevne i samfundet ved at styrke samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sek-
tor. Dette vil ske gennem undervisning i innovation og entreprenørskab, konkret projekt-
samarbejde, effektiv videnudveksling, teknologioverførsel, kommercialisering af lovende 
forskningsideer, karriereservice og alumnearbejde.

Derfor vil aarhus universitet:
 •  Styrke og synliggøre sit samarbejde med erhvervslivet og 
  den offentlige sektor gennem konkrete erhvervs- og 
  innovationsrettede aktiviteter 

 •  Udvikle nye platforme og modeller for erhvervssamarbejdet 
  og dets finansiering 

 •  Indgå flere samarbejdsaftaler, optage flere erhvervs-ph.d.-studerende 
  og ansætte erhvervsprofessorer.

  konsolidere og udvide universitetets uafhængige myndighedsbetjening

Aarhus Universitet ønsker at skabe nye nationale og internationale aktiviteter på myndig-
hedsområdet baseret på universitetets forskning.

Derfor vil aarhus universitet:
 •  Forøge omsætningen og styrke den faglige bredde i den 
  forskningsbaserede myndighedsbetjening 

 •  Sikre rekrutteringen til myndighedsbetjening og udvikle kompetencer 
  til myndighedsrådgivning

 •  Intensivere dialogen og samarbejdet med myndigheder og erhvervsliv 

 •  Sikre synlighed og anerkendelse af den forskningsbaserede 
  myndighedsrådgivning.

 Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser

Efter- og videreuddannelse spiller en afgørende rolle for udviklingen af det generelle ud-
dannelses- og kompetenceniveau i samfundet. Aarhus Universitet ønsker at bidrage til 
livslang læring ved at styrke sit udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter og heri-
gennem støtte op om et sammenhængende uddannelsessystem, nationalt som interna-
tionalt. 

Derfor vil aarhus universitet:
 •  Udbrede og forøge universitetets efter- og videreuddannelsesaktiviteter, 
  så behov hos eksisterende og nye aftagergrupper imødekommes

 •  Inddrage efter- og videreuddannelsesområdet i udviklingen 
  af universitetets samlede uddannelses- og dimittendprofil.

FORTSÆTTES…
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    Styrke bidraget til civilsamfundets udvikling

Aarhus Universitet ønsker som central viden- og kulturbærende institution at bidrage til 
kulturel og samfundsmæssig udvikling gennem samspil med det omgivende samfund. 
Universitetet vil bidrage til at styrke civilsamfundet gennem samarbejde, rådgivning, ka-
pacitetsopbygning, formidlingsbidrag og deltagelse i den offentlige debat, blandt andet 
gennem Folkeuniversitetet, Aarhus Universitetsforlag og deltagelse i råd og nævn.

Derfor vil aarhus universitet:
 •  Medvirke til at udvikle et aktivt og deltagende civilsamfund 
  gennem samarbejde med borgere, foreninger og organisationer 

 •  Bidrage til at fremme den offentlige debat gennem inspirerende 
  og kreativ formidling af forskning 

 •  Anvende universitetets kompetencer til kapacitetsopbygning i 
  offentligt og privat regi.

aarhus universitet vil bringe 
universitetets viden 

i anvendelse gennem 
tætte, længerevarende og 
innovative relationer med 
erhvervsliv, myndigheder, 

organisationer og 
civilsamfundet.
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Universitetets medarbejdere og studerende skal 
opleve universitetet som en inspirerende ramme 
for deres arbejds- og studiemæssige indsats.
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FORuDSæTNINGER 

Aarhus Universitets vision for 2020 forudsætter, at universitetets egne støttefunktioner er af 
høj kvalitet, og at universitetet løbende arbejder for at påvirke og optimere de økonomi-
ske og lovgivningsmæssige vilkår. 

Universitetets medarbejdere og studerende skal opleve universitetet som en inspirerende 
ramme for deres arbejds- og studiemæssige indsats. Universitetet påtager sig således sit 
ansvar som en stor og moderne arbejdsplads, der sikrer muligheder og udvikling for alle. 
Det kræver gode arbejdsvilkår, mulighed for efter- og videreuddannelse af alle medar-
bejdere, et godt studie- og arbejdsmiljø, inddragelse af medarbejdere og studerende og 
en nærværende og visionær ledelse. 

Universitetets støttefunktioner i AU Administration, institutsekretariater og dekansekreta-
riater skal gennem deres ydelser bidrage til realisering og udvikling af de faglige ambi-
tioner og opgaver inden for både de fire kerneaktiviteter og på hovedområderne. Kon-
solidering og videreudvikling heraf sker med tæt inddragelse af brugerne. Ambitionen 
er, at de faglige miljøer kan fastholde fokus på universitetets kerneopgaver i samarbejde 
med administrationen og i tillid til, at administrationen leverer sammenhængende, om-
kostningseffektive og professionelle ydelser. Derudover skal et langsigtet planlægnings-
arbejde sikre, at universitetet har rådighed over de fysiske rammer, der svarer til de faglige 
målsætninger.

Aarhus Universitet vil i dialog med relevante aktører arbejde aktivt for at tilvejebringe de 
nødvendige økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der kan give universitetet fri-
rum til at forfølge sine strategiske mål. Flere eksterne forskningsmidler, udvikling af nye 
relevante uddannelsestilbud og fuld internationalisering af forsknings- og uddannelses-
miljøerne er blot eksempler på områder, hvor Aarhus Universitet – alene eller i samarbejde 
med myndigheder og andre danske eller udenlandske universiteter og samfundsinstitu-
tioner – vil arbejde for at sikre de bedste rammer for udviklingen af universitetet til sam-
fundets bedste. 

  Derfor vil aarhus universitet:

 • Videreudvikle og forbedre arbejds- og studiemiljøet

 •  Inddrage medarbejdere og studerende i relevante beslutningsprocesser 

 •  Gennemføre en professionel lederudvikling 

 •  Sikre en moderne, professionel og sammenhængende administration 

 •  Være i dialog med relevante aktører med henblik på at tilvejebringe 
  og sikre de bedst mulige økonomiske og lovgivningsmæssige rammer 
  for universitetets aktiviteter og udvikling.
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IMpLEMENTERING OG EVaLuERING 

Aarhus Universitets strategi 2013-2020 dækker en syvårig periode, og umiddelbart efter 
strategiens vedtagelse vil konkrete mål for hvert af de strategiske temaer fordelt henover 
årene i strategiperioden blive fastsat. I 2016 vil der blive gennemført en midtvejsevalu-
ering, der vil danne baggrund for eventuelle justeringer af strategien for den resterende 
periode. 

Aktiviteterne vil blive beskrevet i konkrete handleplaner på hovedområder, på institutter, 
i centre og i de tværgående kerneaktiviteter. Handleplanerne vil blive prioriteret, og der 
vil blive sat klare og målbare mål hvert år, så der løbende kan følges op på de strategiske 
målsætninger. En række af de strategiske målsætninger er desuden beskrevet i universi-
tetets udviklingskontrakt for 2012-2014 med ministeren for forskning, innovation og videre-
gående uddannelser. Udviklingskontrakten afrapporteres årligt.

Der vil blive gennemført årlige opfølgninger på strategien. De vil blandt andet danne ud-
gangspunkt for prioritering af universitetets strategiske midler og afrapporteringer til besty-
relsen og vil desuden blive anvendt til løbende opfølgninger samt til ekstern information. 
Herved sikres gennemsigtighed og sammenhæng i strategiarbejdet og sammenhæng til 
udviklingskontrakten og arbejdet med at indfri Aarhus Universitets vision for 2020. 

Strategien 
implementeres med 

konkrete handleplaner, 
prioriterede mål 

og ressourcer 
og følges årligt op.
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MISSION
aarhus universitet er 

et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, 
der skaber og deler viden.

VISION
aarhus universitet arbejder for at være

et toneangivende, globalt orienteret universitet
med et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

VæRDIGRuNDLaG
aarhus universitet bekender sig til 

de europæiske universiteters Magna Carta.
Forskningsfrihed, uafhængighed, fordybelse 

og nysgerrigt og kritisk samspil med omverdenen er derfor 
grundlæggende værdier for universitetet.

MOTTO
Solidum petit in profundis

Søger i dybet den faste grund
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Bilag 3 indeholder udviklingskontrakt for perioden 2015 
– 2017 indgået mellem uddannelses- og forskningsmini-
steren og Aarhus Universitet, dateret 8. januar 2015. 
Universiteterne blev i november 2015 pålagt at indsen-
de et tillæg til udviklingskontrakten indeholdende to 
punkter:
 
• Mål 5, Øget social mobilitet – flere talenter i spil, udgår. 
• Der skal indarbejdes et nyt pligtigt mål, Øget regionalt  
 vidensamarbejde, der skal omsættes til konkrete,  
 målbare resultater.  

Aarhus Universitet har 1. februar 2016 indsendt udkast til 
tillæg til udviklingskontrakten, der for øjeblikket er under 
forhandling med ministeriet. Udkastet til tillæg rummer 
desuden, som det blev aftalt ved kontraktens indgåelse, 
Aarhus Universitets forslag til udgangstal (2015) samt 
måltal for 2016 for målepunkt 1.2 Undervisningsaktivitet; 
udbudte timer. Dette forhold er tilsvarende under for-
handling p.t
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PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 
for Aarhus Universitet. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse 
nr. 1281 af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. til uni-
versiteterne.

Det tilkendegives hermed:
1.  at årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke inde-

holder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herun-
der at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten 
er fyldestgørende, 

2.  at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med ind gåede aftaler og sædvanlig 
praksis, og 

3.  at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk 
hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de 
institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

1. PÅTEGNING
1.1 LEDELSESPÅTEGNING

PÅTEGNING

1. PÅTEGNING
1.1 LEDELSESPÅTEGNING

Berit Eika
Prorektor
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Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Universitet for perioden 1. 
januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrøms-
opgørelse og noterne 1-16. Årsregnskabet aflægges efter lov om 
statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets 
Økonomiske Administrative Vejledninger samt bekendtgørelse 
nr. 1281 af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved 
universiteterne. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, 
der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstem-
melse med lov om statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i 
Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledninger samt 
bekendtgørelse nr. 1281 af 15. december 2011 om tilskud og 
revision mv. ved universiteterne.  Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse 
af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabs-
mæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er 
omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på 
grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstem-
melse med internationale standarder om revision og yderligere 
krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik og 
aftale om interne revisioner ved universiteterne indgået mellem 
Uddannelses- og Forskningsministeren og Rigsrevisor i henhold 
til rigsrevisorlovens § 9.  Dette kræver, at vi overholder etiske krav 

samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå 
revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte 
revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurde-ringen 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for universitetets 
udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige 
fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol. 
En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige 
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret 
forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-
keligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

1.2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

PÅTEGNING

1.2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Aarhus Universitet for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i alle væsentlige 
henseender er aflagt i overensstemmelse med lov om statens 
regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske 
Administrative Vejledninger samt bekendtgørelse nr. 1281 af 15. 
december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. Det 
er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange 
og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er 
omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningens målrapportering og bilag  
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen  
(siderne 5-25) og bilag (siderne 37-39). Vi har ikke foretaget yderli-
gere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnska-
bet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne 
i ledelsesberetningen, målrapportering og bilag er i overensstem-
melse med årsregnskabet.

Claus Lindholm Jacobsen 
statsautoriseret revisor

Aarhus , den 29. april 2015
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Kragh 
statsautoriseret revisor

PÅTEGNING
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2. BERETNING
2.1 LEDELSE

Virksomheden Aarhus Universitet,  Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Hjemstedskommune Aarhus, CVR: 31119103

Bestyrelse i 2014 Michael Christiansen, formand
 Peder Tuborgh, næstformand
 Mariann Fischer Boel (indtil 1.12. 2014)
 Heidi Klokker Andersen, repræsentant for de studerende (indtil 31.1.2015)
 Benjamin Bilde Boelsmand, repræsentant for de studerende (indtil 31.1. 2014)
 Peter Bugge, repræsentant for medarbejderne (VIP)
 Susanne Bødker, repræsentant for medarbejderne (VIP)
 Connie Hedegaard,  (fra 1.12.2014)
 Bertha P.  Beck Mortensen, repræsentant for medarbejderne (TAP)
 Andreas Birch Olsen, repræsentant for de studerende (fra 1.2. 2014)
 Margareta Wallin Peterson
 Steen Riisgaard
 Gitte Ørskou

Daglig ledelse i 2014 Rektor Brian Bech Nielsen (fungerende universitetsdirektør fra den 1.7.2014) 
 Prorektor Søren E. Frandsen (indtil 31.5. 2014)
 Prorektor Berit Eika (fra 1.6.2014)
 Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen (indtil 30.6.2014)
 Dekan (Arts) Mette Thunø (indtil 30.6. 2014)
 Dekan (Arts) Johnny Laursen (fra 1.7. 2014) 
 Dekan (Health) Allan Flyvbjerg
 Dekan (Business and Social Sciences) Svend Hylleberg
 Dekan (Science and Technology) Niels Christian Nielsen

Revision Rigsrevisionen
 St. Kongensgade 45, 1264 København K

Institutionsrevisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C 

 
 
 

BERETNING
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2.2 STRATEGISK OVERBLIK
AARHUS UNIVERSITETS STRATEGI 2013-2020

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og 
forskningsintensivt universitet, der skaber 
og deler viden.

MISSION

VÆRDIGRUNDLAG

VISION Aarhus Universitet arbejder for at være  
et toneangivende, globalt orienteret  
universitet med et stærkt engagement  
i samfundsudviklingen.

Aarhus Universitet bekender sig til de 
europæiske universiteters Magna Carta. 
Forskningsfrihed, uafhængighed,  
fordybelse og nysgerrigt og kritisk  
samspil med omverdenen er derfor 
grundlæggende værdier for universitetet.

BERETNING
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STRATEGISKE MÅL 2013-2020

• Forøge antallet af forskningsområder i den internationale elite
• Sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og styrke samarbejdet
• Tiltrække flere eksterne bevillinger

• Udvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale standarder
• Uddanne dimittender med stærke kompetencer
• Imødekomme de studerendes diversitet

• Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau
• Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter
• Tilbyde talentforløb fra bachelorniveauet

• Intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor
• Konsolidere og udvide universitetets uafhængige myndighedsbetjening
• Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser
• Styrke bidraget til civilsamfundets udvikling

• Gode arbejdsvilkår
• Et godt studie- og arbejdsmiljø
• En nærværende og visionær ledelse 
• Mulighed for efter- og videreuddannelse
• En sammenhængende, effektiv og professionel administration 
• Optimale økonomiske og lovgivningsmæssige rammebetingelser

Forskning    

Uddannelse

Talentudvikling

Videnudvksling
              

Aarhus Universitets strategi kan læses på www.au.dk 

FORUDSÆTNINGER

BERETNING
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2.3 NØGLETAL *

STÅ-produktion, 
studenterårsværk

* Nøgletal er inkl. IHA fra 2012

Tildelte ph.d.-grader

Publikationer

AU indtægter i alt, formålsfordelt 2009-2014 
DKK 1.000 i årets priser
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BERETNING
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FORORD

Aarhus Universitet skærper fokus på kvaliteten
Det har været et intenst 2014 med mærkbare ændringer for med-
arbejdere og de studerende både økonomisk og organisatorisk. 
Der grund til understrege, at Aarhus Universitet er lykkedes med 
at skabe sig en solid platform til sin videre udvikling. 

Den økonomiske opbremsning var nødvendig. 

Den primære årsag var et strukturelt underskud, der opstod som 
følge af færre indtægter end forventet. En tung konsekvens af 
besparelserne var afsked med ca. 300 medarbejdere.

2014 var som nævnt præget af omlægninger af organisationen. 
Medarbejdere og studerende bidrog i foråret til en omfattende 
problemanalyse. Ønsket var at få deres bud på, hvilke ændringer 
der skulle til for at opnå en organisation, som er skåret rigtigt i 
forhold til at skabe optimale vilkår for uddannelse og forskning. 
Særligt på det administrative område. 

Organisationen er ved at finde sin form, og den økonomiske ba-
lance er genoprettet. Ikke mindst takket være en ihærdig indsats 
fra medarbejdere. På Aarhus Universitet forventer vi nogenlunde 
at kunne holde det nuværende niveau i optag af nye studerende. 
Der vil også være status quo i basismidler fra staten, da der er udsigt 
til nulvækst i universitetssektoren. Vi skal også være realistiske og 
tage den meget skarpe nationale og internationale konkurrence 
om forskningsmidler alvorligt, men det til trods har vi et klart ønske 
om at tiltrække flere eksterne midler. Og det har vi grundlaget for. 
Som det fremgår af årsrapporten, opnåede forskere ved AU flotte 
resultater i 2014 og etablerede nye fremragende forskningsmiljøer 
og -centre takket være eksterne bevillinger. 

2.4 BERETNING     

Aarhus Universitet har høje ambitioner, og vi vil koncentrere os 
om kvalitative muligheder for vækst frem for de kvantitative. Vi 
vil hæve barren yderligere for vores uddannelser og forskning. 
Vores videnskabelige produktion kan måle sig med de bedste i 
verden, og medarbejderne viser vilje og lyst til udvikling, der vil 
sikre universitetet en fortsat stærk international position.

Universitetssektoren har været præget af store forandringer og 
reformer siden de store fusioner i 2006/2007, men nu er der tegn 
på ro og stabilitet på den front. Dog skal vi stadig forberede vores 
studerende og medarbejdere på at møde nye udfordringer og 
krav fra det omgivende samfund – myndigheder, erhvervsliv, orga-
nisationer og politikere. Forandringsparathed og fleksibilitet er et 
grundkrav i vores verden, dels for at indfri vores egne ambitioner, 
dels for at imødekomme de eksterne krav til os fra blandt andet 
ministeriet. Det er Aarhus Universitet gearet til. 
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række eksempler, der beskriver universitetets aktiviteter inden for 
forskning, uddannelse, videnudveksling og talentudvikling. Afslut-
ningsvis redegøres for de interne processer omkring besparelser 
og organisatoriske forandringer på universitetet i 2014.

FORSKNING 

Forskningen går i stigende grad på tværs af grænserne. Det være 
sig grænser mellem lande, sektorer, organisatoriske grænser eller 
grænserne mellem de traditionelle fagdiscipliner. Det afspejlede 
sig i 2014 på en lang række måder på Aarhus Universitet.  For 
eksempel etablerede universitetet ti nye forskerinitierede netværk 
på tværs af fakulteter og institutter; der blev gjort en stor indsats 
for at udarbejde flere og bedre ansøgninger til EU ś ottende ram-
meprogram for forskning, Horizon 2020; der blev skabt et stærkt 
samarbejde med industri og myndigheder om afprøvning af 
medicin og fremtidens planteproduktion, og gennem et interna-
tionalt samarbejde åbnede et nyt teleskop på Tenerife. Teleskopet 
skal være en del af et verdensomspændende netværk af op til 
otte teleskoper, der døgnet rundt vil overvåge himmelrummet. 

Fundamentet for det tværgående samarbejde, det være sig 
på tværs af landegrænser, discipliner eller sektorer, er først og 
fremmest den høje faglige kvalitet. Og det har forskningen på 
Aarhus Universitet - og dansk forskning i det hele taget. Det blev 
dokumenteret, da et internationalt panel i 2014 gennemførte en 
evaluering af Det Frie Forskningsråd. Samtidig besluttede Folketin-
get i 2014 at bevilge 3 mia. kr. til Danmarks Grundforskningsfond, 
således at fonden frem til 2026-27 kan fortsætte sine aktiviteter 
på et uændret niveau. 

Netop Danmarks Grundforskningsfond annoncerede i 2014 
etablering af tolv nye grundforskningscentre. Det er en samlet 
investering på næsten 700 mio. kr. over de kommende seks år 
med mulighed for forlængelse i yderligere fire år. Heraf bliver de 
177 mio. kr. investeret i tre nye centre på Aarhus Universitet. Det er 
Center for Urban Network Evolution (UrbNet v. professor Rubina 
Raja), Center for Carbon Dioxide Activation (CADIAC v. professor 
Troels Skrydstrup) og Center for Music In the Brain (MIB v. professor 
Peter Vuust). Med de tre nye centre har Aarhus Universitet i alt 16 
grundforskningscentre.  

• Eksterne forskningsmidler: 1,568 mia. kr. 
• Andel af bevillinger fra DFF i 2014; 24,8 % 
• Tre nye grundforskningscentre
• Otte nye ERC grants

INDLEDNING

De videregående uddannelser fylder meget i den offentlige 
debat i disse år. Fremdriftsreform, institutionsakkreditering, inter-
nationaliseringsstrategi og digitalisering er nogle af de krævende 
opgaver, som universitetet skal løse, samtidig med, at uddannel-
sernes kvalitet skal styrkes, udvikles og tilpasses til en omverden 
i hastig forandring. Derfor valgte Aarhus Universitet i 2014 at op-
prioritere uddannelsesområdet ved at ændre prorektorstillingen fra 
videnudveksling til uddannelse og ansætte professor i medicinsk 
pædagogik Berit Eika som ny prorektor. Berit Eika kom fra en stil-
ling som prodekan for uddannelse på Health på universitetet. Ved 
årsskiftet 2014/2015 blev Jane Kraglund, der kom fra en stilling 
som administrerende direktør på Odense Universitetshospital, ansat 
som ny universitetsdirektør. Endelig blev lektor Johnny Laursen i 
2014 konstitueret som dekan på Arts. 

2014 var også året, hvor School of Business and Social Sciences 
opnåede den såkaldte Triple Crown akkreditering. Det skete, da 
EQUIS gav sin akkreditering af fakultetets businessrelaterede aktivi-
teter for en treårig periode. Det betyder, at de tre mest anerkendte 
internationale akkrediteringer af business schools i verden (AACS, 
AMBA og EQUIS) nu har akkrediteret fakultetet. Triple Crown-
akkrediterede business schools er en eksklusiv klub bestående af 
ca. 1 pct. af alle business schools i verden.  

I 2014 åbnede det nye byggeri Navitas på Aarhus Havn. Kon-
sortiet bag opførelsen af Navitas er Aarhus Universitet, Aarhus 
Maskinmesterskole og INCUBA, og målet er at skabe et dansk 
og internationalt knudepunkt for energiteknologi, forskning, in-
novation og uddannelse. 2.700 studerende, undervisere, forskere 
og iværksættere vil dagligt have deres gang i huset. Navitas er 
udstyret med topmoderne laboratoriefaciliteter og eksperimentelt 
udstyr og skal blandt andet huse universitetets uddannelses- og 
forskningsaktiviteter inden for byggeri og mekanik. Det vil sige 
dele af Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Institut for Inge-
niørvidenskab. Navitas er opført som energiklasse 1-byggeri og 
opfylder principperne for integreret energidesign. Det betyder, 
at bygningen hele tiden tilpasser sig sine brugere med det lavest 
mulige energiforbrug. På taget forsyner 1280 solceller bygningen 
med energi. I de nederst etager afkøles bygningen med havvand.

2014 har i høj grad været et år, hvor fundamentet for de kommende 
års udvikling af universitetet blev lagt. Der er truffet beslutninger om 
øget medinddragelse og justeringer af den faglige og administrative 
organisering via en omfattende problemanalyse og høringsproces, 
ligesom en besparelsesproces desværre var nødvendig for at skabe 
balance i universitetets økonomi. I de følgende afsnit nævnes en 

BERETNING
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Fælles for to af de tre nye centre er, at de har en overbevisning 
om, at svarene skal findes i grænselandet mellem vidt forskel-
lige fagdiscipliner. Blandt centrenes forskningsgrupper finder der 
samarbejde sted mellem blandt andet arkæologer og forskere fra 
fysik og geologi, og mellem forskere fra musik og neuroscience. 

Centret UrbNet skal således ved at kombinere arkæologiske og 
historiske tilgange med nyudviklede naturvidenskabelige meto-
der undersøge og omskrive urbaniseringens historie. Centret skal 
undersøge og sammenligne bysamfund i middelalderens Nord-
europa, oldtidens byer ved Middelhavet og ved Det Indiske Ocean. 
Centret MIB er et unikt samarbejde mellem Aarhus Universitet, 
Aarhus Universitetshospital og Det Jyske Musikkonservatorium, 
og centret skal ved hjælp af de nyeste hjerneskanningsmetoder 
belyse spørgsmål, som udspringer af en dyb forståelse af og 
praktisk erfaring med musikkens grundlæggende virkemidler og 
musikkens evne til at forklare hjernens funktion. Det tredje center, 
CADIAC, skal afdække fundamental ny viden om aktivering af CO2 
og derved skabe bæredygtige løsninger til, hvordan molekylet 
kan udnyttes som en værdifuld reagens til højværdi-kemikalier, 
der er vigtige for industrien. Frem for at se CO2 som et problem, 
ser CADIAC derimod CO2 som en værdifuld og energieffektiv 
ressource. 

I 2014 blev der via et åbent opslag fra universitetet ydet støtte til ti 
eksisterende eller nye interdisciplinære forskernetværk. Forskerne 
kunne søge om op til 200.000 pr. år i en treårig periode til at styrke 
samarbejdet og igangsætte nye aktiviteter på tværs af fagom-
råderne. Ud fra i alt 56 ansøgninger blev der udvalgt ti netværk, 
der ved at kombinere metoder og ekspertise fra flere fagligheder 
skal forøge vores viden om emner som smart udvikling af byer, 
energi, fødevarer og ernæring samt telemedicin. Endelig skal et 
netværk med deltagelse af forskere fra miljøvidenskab, økonomi, 
folkesundhed og geoscience styrke forskningen i adgangen til rent 
drikkevand for jordens stærkt stigende befolkning. Alle netværk er 
opstået på initiativ fra forskerne, og målet er, at samarbejdet på 
tværs kan skabe ny viden og danne baggrund for en række nye 
forskningsprojekter og -bevillinger fra for eksempel Horizon 2020, 
Danmarks Grundforskningsfond eller én af de store private fonde. 

Et nyt tværvidenskabeligt forskningsprojekt ledet af Troels Staehe-
lin Jensen, der analyserer diabetiske nervesygdomme fra for-
skellige vinkler, blev i 2014 bevilget 60 mio. kr. af Novo Nordisk 
Fonden. Projektet skal afdække, hvorfor op mod halvdelen af alle 
diabetikere rammes af smertefuld nervebetændelse. Ved at koble 
viden fra kliniske studier, grundforskning og registerundersøgelser, 
vil forskerne bidrage til, at det i fremtiden både bliver lettere at 
vurdere den enkelte patients risiko for at udvikle nervebetændelse, 
og at behandlingen af sygdommen bliver mere effektiv. Førende 
forskere fra Odense Universitetshospital, Oxford University og 
Michigan University deltager også i projektet.

Ud over de store centre og projekter gennemføres der i forsk-
ningsmiljøerne på institutterne en lang række forskningsprojekter. 
Det resulterede i 2014 blandt andet i 11.940 publikationer, heraf 

ca. 7.500 peer reviewede artikler og bidrag til bøger. En enkelt 
af disse mange artikler skal fremhæves her, da den fik en helt 
særlig gennemslagskraft. Det var professor Lars Hestbjeg Hansen 
fra Institut for Miljøvidenskab, der publicerede en artikel i Nature 
Communications om gribbes naturlige tarmflora. Forskningen 
viste, at gribbenes tarmflora består af en lang række bakterier, 
der er sygdomsfremkaldende for mennesker, men er vigtige for, at 
gribben kan fordøje kød fra ådsler. Ud over at fundene var fagligt 
meget interessante, medførte artiklen nærmest en global pres-
sestorm. Lars Hestbjeg Hansen blev således interviewet af blandt 
andre The Economist, New York Times, Washington Post, National 
Public Radio i USA, Die Welt, El Pais og en række danske medier. 

SONG og anden ny forskningsinfrastruktur
Tidssvarende og unik forskningsinfrastruktur er i mange fagmil-
jøer en forudsætning for at styrke og bevare den høje kvalitet i 
forskningen. Astronomer fra Aarhus Universitet og Københavns 
Universitet fik for otte år siden idéen til Stellar Observations Net-
work Group (SONG), der skal bestå af op til otte teleskoper, som 
er specifikt målrettet studiet af stjerner og planetsystemer omkring 
stjernerne. Drømmen var at udvikle en prototype på et nyt topmo-
derne og robotiseret teleskop, der var billigt og effektivt i drift, og 
som videnskabeligt kunne gøre en forskel for relativt små midler, 
også inden hele det planlagte netværk på i alt otte teleskoper 
verden over var udbygget. I 2014 blev det første teleskop indviet 
på Tenerife. Idéen med at have et netværk af teleskoper rundt 
om kloden er, at når Jorden drejer, kan man følge observatio-
nerne af stjerner og planeter fra det ene teleskop til det næste 
teleskop i netværket over lange sammenhængende tidsrum. 
Teleskoperne kan måle stjernesvingninger, og dermed fortælle 
om stjernernes indre struktur, og de skal kunne finde jordlignende 
exoplaneter i vores egen galakse, Mælkevejen. Professor Jørgen 
Christensen-Dalsgaard, centerleder for grundforskningscentret 
Stellar Astrophysics Centre på Aarhus Universitet, er overordnet 
leder af SONG-projektet. Prisen har været ca. 30 mio. kr. og 
teleskopet er finansieret af Carlsbergfondet, Villum Fonden, Det 
Frie Forskningsråd (FNU), Det Europæiske Forskningsråd (ERC), 
Københavns Universitet, Instituto de Astrofísica de Canarias og 
Aarhus Universitet.

I 2014 bevilgede Uddannelses- og Forskningsministeren 20,3 mio. 
kr. til et nyt nationalt lasercenter, DANLASE. Den store bevilling skal 
bl.a. bruges til anskaffelse af avancerede lasere, og på Aarhus 
Universitet vil de nye laboratoriefaciliteter komme til at huse tre 
nye lasere: En ultra-højintensitetslaser, der kan lave røntgenstrå-
ling; en laser med ultrahøj præcision til tidsbestemmelser, samt 
et lasermikroskop med både stor rummelig opløsning og evnen 
til at skelne mellem forskellige molekyler. Centret er et samar-
bejde med blandt andet DTU og skal repræsentere Danmark i 
forbindelse med større EU-samarbejder og bevillinger.

Inden for samfundsvidenskab og humaniora anvender forskerne 
også i stigende grad laboratorier til at gennemføre kontrollerede 
eksperimenter. Derfor tog School of Business and Social Sciences 
for flere år siden initiativ til at samle, udbygge og opgradere de 
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eksisterende faciliteter og etablere Cognition and Behavior Lab. 
Laboratoriet er en samlet facilitet med adgang til blandt andet 
eyetrackere, EEG, udstyr til måling af psykofysiologisk aktivitet, 
udstyr til at optage og overvåge eksperimentelle forsøg, samt 
software, der muliggør sikker lagring og analyse af de indsam-
lede data. Der er mere end 60 forskere tilknyttet laboratoriet, og 
der har allerede været gennemført forsøg af forskere inden for 
statskundskab, forbrugeradfærd, økonomi, psykologi, lingvistik, 
religionsvidenskab og biologi. Laboratoriet er dermed både et 
mødested for forskere fra mange fagdiscipliner og en platform for 
eksperimenter og projekter, hvor forskere fra flere fagdiscipliner 
samarbejder.

I 2014 åbnede de nybyggede og moderniserede Væksthuse 
i Botanisk Have i Aarhus.  Væksthusene har et særligt fokus på 
formidling af fakta og den nyeste forskning om naturen, og der 
forventes et årligt besøgstal på mere end 80.000, heriblandt mange 
skole- og gymnasieklasser. Plantesamlingerne er inddelt i fire 
forskellige klimazoner, som hver byder på deres særpræg og 
oplevelser. Her kan man dykke ned i historier om sære planter og 
smukke blomster, og blive engageret med film og fotos, der både 
giver indsigt i, hvordan mennesker interagerer med botanikken 
omkring os og hvordan naturen og mennesker lever sammen. 

I 2014 blev der gennemført et internationalt udbud af det anlæg 
til partikelterapi, som skal være hjertet i Dansk Center for Parti-
kelterapi på Aarhus Universitetshospital. Ved fristens udløb var 
der indløbet tre bud, og lige efter årsskiftet 2015 blev der truffet 
beslutning om leverandør af udstyr, installation og service. Dansk 
Center for Partikelterapi forventes at åbne i 2018 og får kapacitet 
til at behandle 1.200 danske kræftpatienter om året. Allerede nu er 
der et meget aktivt samarbejde mellem universitetet og universi-
tetshospitalet om forskning og udvikling af partikelterapien mellem 
læger inden for forskellige grene af partikelterapi og forskere fra 
fysik og molekylærbiologi. 

På Aarhus Universitetshospital blev der også i 2014 investeret i 
en ny såkaldt hyperpolariserings-MR, der er en helt ny medicinsk 
skannerteknologi, som øger traditionelle MR-skanneres følsomhed 
med en faktor 10.000 eller mere. Danmark er det tredje land i 
Europa, som får systemet til patienter. Når universitetshospitalet 
om nogle år kan tilbyde danske kræftpatienter partikelterapi, vil 
hyperpolariseringsteknologien kunne vise præcist, hvor de ekstremt 
koncentrerede stråler skal ramme. Også inden for eksempelvis 
diabetes og hjertekarsygdomme vil teknologien give lægerne 
vigtig ny viden om den enkeltes sygdom, og dermed banes vejen 
mod mere effektive behandlinger af en række af de mest udbredte 
vestlige sygdomme. Den nye instrumentopsætning har kostet ca. 
35 mio. kr. Af disse er mere en 20 mio. kr. doneret af A.P. Møller 
og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal og 
Karen Elise Jensens Fond. 

Store forskningspriser 
Hvert år modtager en lang række forskere på universitetet priser 
for deres store forskningsindsats, og kun nogle få kan nævnes her. 

Én af de største naturvidenskabelige priser i Danmark blev i 2014 
tildelt professor Bo Brummerstedt Iversen fra Institut for Kemi, da han 
fik Grundfosprisen på 1 mio. kr. overrakt. Prisen blev tildelt Brum-
merstedt for hans banebrydende forskning inden for materialer 
til optimal energiudnyttelse. 

Ligeledes var der igen i 2014 to modtagere fra Aarhus Universitet 
blandt de i alt fem EliteForsk-prismodtagere. Priserne gik til profes-
sor Daniel Otzen, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Ge-
netik, og professor Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience. 
EliteForsk-prisen er på 1,2 mio. kr., hvoraf én mio. kr. skal anvendes 
til forskningsaktiviteter, mens de resterende 200.000 kroner er en 
personlig hæderspris.

Endelig var der seks forskere fra universitetet, der fik de eftertrag-
tede ERC grants i 2014. Fire forskere fik ERC starting grants. Det 
var adjunkt Bjørn Panyella Pedersen, Institut for Molekylærbiologi 
og Genetik, post. doc. Jan-Pieter Buylaert, Institut for Geoscience 
og DTU, gruppeleder Keisuke Yonehara, DANDRITE og Institut for 
Biomedicin og lektor Jakob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi. 
To forskere fik ERC consolidator grants. Det var professor Anders 
Møller, Institut for Datalogi, og lektor Liv Hornekær, Institut for Fysik 
og Astronomi/iNANO.

Horizon 2020 og Danmarks Innovationsfond igangsat
2014 var endelig året, hvor EU´s ottende rammeprogram for forsk-
ning blev igangsat. Aarhus Universitet har en målsætning om at 
øge andelen af midler fra EU til forskning betragteligt, og der er 
gjort en stor indsats for at sende flere og bedre ansøgninger af-
sted. Ét af målene er, at forskere fra universitetet skal koordinere 
flere og større bevillinger i det nuværende rammeprogram, og i 
2014 blev tre forskere fra Aarhus Universitet koordinatorer på store 
EU-bevillinger. Én af dem er lektor i informationsvidenskab Martin 
Brynskov fra Institut for Æstetik og Kommunikation. Brynskov er 
koordinator for projektet OrganiCity, der er et samarbejde mel-
lem Aarhus, London og Santander – alle byer har erfaring med at 
bruge såkaldt smart city-teknologi. Det er teknologiske løsninger, 
der både forbedrer servicen til borgere og samtidig nedbringer 
ressourceforbruget. Smart Cities er således en betegnelse for 
byer, der tilstræber en intelligent byudvikling blandt andet ved at 
udvikle initiativer, der optimerer byen ved at kombinere det fysiske 
rum med det digitale. Projektet har fået en bevilling på 54 mio. kr. 
over tre år og inddrager universiteter, offentlige myndigheder og 
virksomheder i de tre byer. 

Partnerskaber med industri og myndigheder er også omdrejnings-
punkt for en række af projekterne under den nye konstruktion Dan-
marks Innovationsfond. Aarhus Universitet deltager i to såkaldte 
samfundspartnerskaber under fonden. Det ene projekt, kaldet 
Future Cropping, handler om at udvikle fremtidens planteproduk-
tion, der både økonomisk og miljømæssigt er bæredygtig. Det 
handler for eksempel om, hvordan landmændene kan målrette 
og minimere forbruget af gødning ved at koble miljøteknologier 
med vejr- og arealdata. Projektet er støttet med 50 mio. kr. fra In-
novationsfonden og har et budget på i alt 100 mio. kr. Projektet har 
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Et godt studiemiljø

I foråret 2014 blev der igen gennemført en stor undersøgelse af 
studiemiljøet på universitetet. 13.647 af universitets studerende 
gav deres vurdering af studiemiljøet i spørgeskemaundersøgelsen. 
Undersøgelsen, som også blev gennemført i 2007 og 2011, viste, 
at der blandt de studerende på Aarhus Universitet generelt er en 
meget høj trivsel, både fagligt og socialt. 88 pct. af de studerende 
føler sig godt tilpas på deres studie, og 85 pct. vil anbefale deres 
uddannelse til andre.

Ét af opmærksomhedspunkterne i studiemiljøundersøgelsen var, 
at der fra 2011 til 2014 er en stigning i andelen af studerende, der 

har oplevet stresssymptomer. I samarbejde med Studenterrådet 
blev der afholdt et stormøde med netop det tema, ligesom det 
adresseres i den opfølgning, der sker lokalt på fakulteterne. 

Implementering af Blackboard som fælles platform for edu-
cational it
I 2014 skete den tekniske implementering af universitetets nye 
fælles Learning Management System Blackboard. For undervi-
sere og administration er der nu er et fælles fundament for online 
kursushåndtering (blandt andet formidling af informationer og 
undervisningsmateriale). Systemet er også meget velegnet som 
forum for egentlige online læringsaktiviteter, herunder at afprøve 
nye teknologier og nye pædagogiske metoder og værktøjer, og 
dermed øge studieintensiteten. Ét fælles system understøtter også 
øget tværdisciplinaritet i uddannelserne - både internt på hvert 
enkelt fakultet og på tværs af fakulteterne. Den fælles platform 
giver et solidt fundament for den fortsatte udvikling af educational 
it på Aarhus Universitet i de kommende år. 

ti kernepartnere, der, udover Aarhus Universitet og Københavns 
Universitet, består af en række virksomheder. Aarhus Universitet 
er også med i samfundspartnerskabet NEXT, der er verdens 
første samarbejde mellem offentlige hospitaler, universiteter og 
lægemiddelindustrien. Projektet skal bl.a. tilbyde ny medicin til 
kræftpatienter, der er opgivet af normal behandling. Projektet 
har et budget på 124 millioner kroner, hvoraf Innovationsfonden 
investerer 50 millioner kroner. I 2014 besluttede Institut for Klinisk 
Medicin og Aarhus Universitetshospital også at samle alle kliniske 
forskningsenheder under navnet Aarhus University Hospital Clinical 
Trial Unit. Målet er at styrke samarbejdet med medicinalindustrien, 
således at flere medicinalvirksomheder vælger at afprøve nye 
lægemidler eller nyt medicinsk udstyr i Aarhus.

UDDANNELSE 

De videregående uddannelser er i disse år genstand for stor op-
mærksomhed i den offentlige debat. Og det med god grund, for 
de færdiguddannede kandidater er blandt universitetets vigtig-
ste bidrag til samfundet. Debatten er blandt andet et resultat af 
skiftende regeringers meget ambitiøse mål for at øge optaget på 
universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutio-
ner og deraf følgende diskussioner om uddannelsernes kvalitet, 
relevans, gennemførselstid, internationalisering mv. 

Regeringen nedsatte i den forbindelse i efteråret 2013 ”Udvalget 
for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser”, og i løbet 
af 2014 udgav udvalget to delrapporter. I den første adresserede 
udvalget det samlede udbud af videregående uddannelser i 
Danmark, de unges studievalg og det fremtidige arbejdsmarkeds 
behov. I den anden var fokus rettet på uddannelsernes indhold.

Aarhus Universitet hilser debatten om kvalitet velkommen og 
arbejder kontinuerligt med at øge kvaliteten af de videregående 
uddannelser. Af samme grund fastholdt Aarhus Universitet i 2014 
sin beslutning om fokus på kvalitet frem for kvantitet. 

Ansøgning, optag og fuldførte kandidater
Aarhus Universitet havde 38.120 indskrevne studerende den 1. ok-
tober 2014, hvilket svarer til 24 pct. af de indskrevne studerende på 
de danske universiteter. Antallet af indskrevne på Aarhus Universitet 
er stabilt i sammenligning med 2013, men en stigning på 18 pct. i 
sammenligning med 2010. I 2014 uddannede Aarhus Universitet 
4.613 bachelorer og 4.192 kandidater, hvilket svarer til stigninger 
på henholdsvis 4 og 5 pct. i forhold til året før. 

Optaget på bacheloruddannelserne på Aarhus Universitet op-
levede med et optag på 7.166 et mindre fald i 2014 på 4 pct. i 
sammenligning med 2013.

23.869 ansøgte om optagelse via kvote 1 på Aarhus Universitet 
i 2014, hvilket er et fald på 6 pct. i forhold til 2013. Andelen af 1. 
prioritetsansøgninger var 37 pct. i både 2013 og 2014. Antallet af 
optagne på kandidatuddannelser i 2014 var 5.493, hvilket er et 
mindre fald på 5 pct. i forhold til 2013. 

• 38.120 indskrevne studerende
• 23.869 kvote 1-ansøgere
• Bachelor: 7.166 optagne, 4.613 uddannede
• Kandidat: 5.493 optagne, 4.192 uddannede
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Et konkret projekt i 2014, der udvider de tandlægestuderendes 
muligheder ved at anvende digitaliseringens potentialer, er udar-
bejdelse af et digitalt supplement til Anatomisk Museum på Institut 
for Odontologi. www.anatomionline.dk/museum øger fleksibilite-
ten i de studerendes forberedelse til anatomiundervisning ved at 
gøre museets sjældne samling af præparater tilgængelig online.

Høj kvalitet i uddannelserne
I 2014 har Aarhus Universitet forlænget processen frem mod an-
søgning om institutionsakkreditering, så universitetets selvevalu-
eringsrapport nu skal indsendes i april 2016 - og akkrediteringen 
forventes at foreligge i april 2017. Fokus har i løbet af 2014 været 
på at skabe et godt fundament for ansøgningen med f.eks. im-
plementering af Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde 
på uddannelsesområdet, etablering af et solidt datagrundlag for 
kvalitetsarbejdet, beskrivelse af den eksisterende kvalitetspraksis 
og afprøvning af et nyt koncept for uddannelsesevalueringer.

Tilpasninger af uddannelsesudbuddet
Regeringen besluttede i efteråret 2014 at dimensionere optaget 
på en række bachelor- og kandidatuddannelser på de videregå-
ende uddannelser. Uddannelser, hvor der gennem flere år havde 
været en systematisk overledighed, blev ramt af dimensioneringen. 
Aarhus Universitet skal derfor nedlægge 650 bachelorpladser, 
hvilket indfases over fire år, hvorefter en tilsvarende beskæring 
indfases på kandidatoptaget. Fordelingen på fakulteterne er, at 
Arts skal reducere optaget med 440 bachelorpladser, Business and 
Social Sciences skal reducere med 172 pladser, mens Science and 
Technology skal reducere med 38 bachelorpladser. 

I relation til tilpasningen af uddannelsesudbuddet vil Aarhus Uni-
versitet i de kommende år sætte fokus på, hvordan der sikres et 
bedre match mellem studerende og uddannelse, så frafaldet 
kan minimeres.

Fremdriftsreformen
I 2013 blev en anden reform, den såkaldte ”studiefremdriftsreform”, 
besluttet af et flertal i Folketinget, og reformen fik virkning for de 
studerende, der startede på en bacheloruddannelse på Aarhus 
Universitet i sommeren 2014. Det betyder, at de er omfattet af 
fremdriftsreformens tilmeldingskrav, så de automatisk tilmeldes 30 
nye ECTS hvert semester (svarende til et halvt årsværks eksaminer), 
og de studerende tilmeldes såvel første som andet eksamensforsøg 
automatisk. Det har krævet en betydelig forberedelse at håndtere 
de nye lovkrav, og erfaringerne fra de første semestre skal for alvor 
bruges i 2015, når alle studerende fra sommeren 2015 bliver omfat-
tet af reformen. Universitetet påtager sig opgaven, men det kan 
ikke afvises, at reformens detaljerede og stramme krav vil betyde 
et væsentligt øget frafald. 

Der er i 2014 foretaget et forberedende arbejde med at identificere 
de nødvendige studieunderstøttende aktiviteter, der skal bidrage 
til fremdriften, fra identifikation og håndtering af fag, hvor der kan 
opstå flaskehalse ved eksamenstilmeldingen, til fokus på læring og 
studiekompetencer. I de kommende år venter flere administrative 

opgaver i relation til fremdriftsreformen, herunder afskaffelse af 
suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatuddannelse. Det 
er indtil videre udskudt til 2016.

Et fokusområde i 2014 har været, hvordan de eksisterende og 
supplerende vejledningstiltag kan hjælpe forsinkede studerende. 
Der er høstet gode erfaringer med studieprocessamtaler, hvor den 
studerende kan tale om og få hjælp til håndtering af for eksempel 
skriveblokering, eksamensangst eller stress. Tiltaget er igangsat i 
forbindelse med opfølgning på den seneste studiemiljøunder-
søgelse, men forventes også at kunne imødekomme nogle af 
de udfordringer, som fremdriftsreformen vil fremkalde i form af 
forsinkede studerende eller studerende, der rammes af stress. 

Sammenhæng i uddannelsessystemet
Universitetet har et skæbnefællesskab med gymnasieskolen. 
Gymnasieeleverne er universitets kommende studerende, og en 
del af de færdige studerende er gymnasieelevernes kommende 
lærere. For at styrke denne relation har universitetet igangsat en 
række initiativer som f.eks. Det rullende Universitet, hvor forskere 
og studerende fra Aarhus Universitet overtager undervisningen 
på gymnasiet for en dag og gymnasielærerne tilbydes efterud-
dannelse på universitetet. Og projektet SubUniversity, der er et 
mentorbaseret brobygningsprojekt, hvor gymnasierne i Region 
Midtjylland i samarbejde med universitetet har fokus på social 
mobilitet for talentfulde unge.

I forbindelse med Science in The City i sommeren 2014 vandt 
Aarhus Universitets Kemi- og Fysikshow, der sammen med kemi- 
og fysikstuderende fra DTU udgjorde det danske landshold, det 
uofficielle EM i Scienceshow. Kemi- og Fysikshow er studerende fra 
Aarhus Universitet, der besøger folkeskoler og gymnasier, hvor de 
viser fascinerende forsøg og dermed inspirerer unge til at vælge 
en naturvidenskabelig uddannelse. Siden 1998 har de to shows 
været vist for mere end 150.000 personer.

Aarhus Universitet indgår endelig i flere samarbejdsrelationer 
på institutionsniveau, der bidrager til at skabe sammenhæng i 
uddannelsessystemet. I 2014 er indgået en ny samarbejdsaftale 
med VIA University College om uddannelse, udvikling og forskning, 
der skaber en ramme for konkrete projekter i de faglige miljøer.

VIDENUDVEKSLING 

Aarhus Universitet interagerer med samfundet og bidrager aktivt til 
at løse samfundsudfordringer og udvikle civilsamfundet. Det sker i 
samarbejde med virksomheder, kommuner og regioner, gennem 
rådgivning til myndigheder, via teknologioverførsel, gennem efter- 
og videreuddannelse og i det hele taget gennem formidling til en 
bredere offentlighed.

Erhvervssamarbejde og teknologioverførsel
Aarhus Universitet har i 2014 fortsat sit samarbejde med virk-
somheder og organisationer i varierende omfang og intensitet. 
Universitetet vil løfte sit samfundsmæssige ansvar med et mere 
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udbygget og bredere erhvervssamarbejde og samtidig herigennem 
få værdifulde bidrag til forskning og uddannelse og værdiskabelsen 
i det hele taget. Fundamentet for erhvervssamarbejde blev styrket 
i løbet af året gennem udpegning af såkaldte erhvervsambas-
sadører på alle institutter, som får et særligt ansvar for at facilitere 
samarbejdet mellem universitet og virksomhederne og gennem 
analyser af rammevilkårene for videnudveksling. I november blev 
der afholdt en stor konference under titlen BIG DATA – BIG IMPACT. 
Konferencen henvendte sig bredt til forskere, private virksomheder 
og offentlige institutioner med interesse for big datas stigende 
betydning for forskning, erhvervsliv og samfundet som helhed. Et 
hovedelement i konferencen var en række case-præsentationer 
som eksemplificerede, hvordan big data-teknologi og forskningen 
bag denne anvendes konkret i virksomheder, blandt myndigheder 
og andre aktører. De forskellige cases blev præsenteret af forskere 
og virksomheder med henblik på at belyse både forskningen og 
den praktiske anvendelse af big data. 

De studerende har siden 2010 nydt gavn af, at Aarhus Universitet 
af Erhvervs- og Byggestyrelsen har været udpeget til Det Entrepre-
nørielle Universitet. Universitetet har foruden en betydelig udvikling 
af undervisningen i entreprenørskab i regi af Det Entreprenøri-
elle Universitet også oprettet Studentervæksthus Aarhus for alle 
bachelor- og kandidatstuderende ved universitetet, der ønsker at 
arbejde med iværksætteri med udgangspunkt i deres faglighed. 
De studerende tilbydes adgang til kontorfaciliteter, sparring og 
et tværfagligt iværksættermiljø, og der gennemføres workshops 
og mere individuelt tilrettelagte forløb. I perioden fra Studenter-
væksthus Aarhus´ start i efteråret 2011 til udgangen af 2014 er 
der registreret 419 studerende (312 CVR numre), og op mod 100 
alumnevirksomheder har hver skabt fra 1 til 80 arbejdspladser. Gen-
nem såkaldte Spin inn projekter, hvor eksisterende virksomheder 
tilknyttes som rådgivere og modeller for de studerende, etableres 
tætte forbindelser til erhvervslivet.

AU Hernings samarbejde med virksomheder og myndigheder er 
et eksempel på et velfungerende erhvervssamarbejde på insti-
tutniveau. Instituttet har årlige aftaler med de omkringliggende 
kommuner, en erhvervsambassadør som løbende opdyrker og 
vedligeholder aftaler med virksomheder, samt et stort samarbejde 
mellem studerende og virksomheder om praktikpladser og konkrete 
opgavefællesskaber. På ingeniørområdet er Institut for Ingeniørvi-
denskab som resultat af flere store eksterne bevillinger involveret 
i samarbejde med en række virksomheder. En stor EU-bevilling 
er basis for, at instituttet sammen med en række virksomheder 
og offentlige samarbejdspartnere skal finde nye løsninger på, 
hvordan boligområder kan reducere det samlede energiforbrug. 
Projektet READY involverer 1.000 aarhusianske husstande, som i 
de kommende år skal fungere som et fuldskala-laboratorium for 
forskere ved instituttet.

Det er Aarhus Universitets mål at arbejde sammen med såvel store 
som små og mellemstore virksomheder.  Blandt de store virksom-
heder er Arla, som er i færd med at etablere et innovationscenter 
i Agro Food Center i det nordlige Aarhus, hvor det bliver en central 

del af den nationale klyngeorganisation Danish Food Cluster, som 
Aarhus Universitet også er en del af. Danish Food Cluster arbejder 
for at tiltrække talent, investeringer og virksomheder til Danmark og 
bidrager til at styrke det danske innovationssystem for fødevarer. 
Arla vil over en 5-årig periode investere 62,5 mio. kr. i et nyt forsk-
ningscenter med Aarhus Universitet og Københavns Universitet 
som samarbejdspartnere. Midlerne er målrettet forskning i, hvordan 
mejeriprodukter kan styrke immunforsvaret, forebygge sygdomme 
som bl.a. type 2-diabetes og modvirke fejlernæring, og centeret 
vil bl.a. finansiere 40 ph.d.- og post.doc.-stillinger.

Når det drejer sig om små og mellemstore virksomheder har Aar-
hus Universitet ved Juridisk Institut sammen med Nykredit og PwC 
etableret Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder. 
Samarbejdet blev etableret i 2012, og det er målet at bidrage til 
fortsat udvikling og vækst i små og mellemstore virksomheder. 
Projektet har fået stor anerkendelse. Forløbene med de enkelte 
virksomheder varer tre år med kvartalvis sparring, monitorering 
og opfølgning for hver virksomhed. I det 3-årige forløb sætter 
konsulentgruppen fokus på centrale dele af virksomheden: lede-
ren, forretningsmodellen, forretningsmiljøet og forretningsplanen.
Som eksempel på et frugtbart samarbejde med en virksomhed 
om udvikling af et særligt produkt kan virksomheden TEGnology 
nævnes. Samarbejdet har stået på i flere år, startende med en 
henvendelse fra en iværksætter til et af fagmiljøerne på Kemi, 
og er nu resulteret i udviklingen af et energimateriale, der kan 
omsætte spildvarme til strøm i f.eks. biler. Forskerne har udviklet 
materialet baseret på zinkantimonoid og magnesiumsilicid, og 
materialet har den egenskab, at det kan fungere ved meget høj 
varme. Virksomhedens testresultater i 2014 viser, at teknologien 
fungerer, og det forventes at resultere i både miljømæssige og 
kommercielle gevinster.

Aarhus Universitet var i 2014 stiftende medlem af foreningen Med-
Tech Innovation Consortium, der har til formål at styrke samarbejdet 
mellem universitetet, Region Midtjylland, VIA samt en række kom-
muner om udviklingen af det østjyske økosystem for sundhedsin-
novation. Formålet med MedTech Innovation Consortium er bl.a. at 
medvirke til at udvikle nye perspektivrige produkter, processer og 
services til sundhedssektoren i et samarbejde mellem kommuner, 
region, videninstitutioner og private virksomheder – og at bidrage 
til implementeringen af nye løsninger i sundhedsvæsnet til gavn 
for borgere, patienter og samfundsøkonomi.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening
Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en helt central opgave 
for Aarhus Universitet, og universitetet betjener – via de to nationale 
centre DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) og DCE 
(Nationalt Center for Miljø og Energi) og en række institutter – især 
Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet 
og Grønlands Selvstyre. Myndighedsbetjening omfatter forskning, 
rådgivning, beredskab og formidling inden for rammeaftaler med 
ministerierne på 405 mio. kr. i 2014. Dertil skal lægges den meget 
store eksterne finansiering, som forskningsmiljøerne inden for disse 
fagområder tiltrækker hvert år. Samlet set har omsætningen på 
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om aktuelle forskningsemner i en kort og klar form. Med Uddan-
nelsesminister Sofie Carsten Nielsens ord: "Det er folkelig formidling 
af forskning i særklasse". 

TALENTUDVIKLING

Udvikling og tiltrækning af særligt talentfulde studerende og 
medarbejdere er et særligt fokusområde for Aarhus Universitet. 
Derfor har de mest talentfulde og motiverede studerende fra 
sommeren 2013 haft mulighed for at deltage i pilotprojekter på 
Science and Technology med ekstra studieaktiviteter i særlige 
talentudviklings¬programmer funderet i stærke forskningsmiljøer. 
Formålet med talentforløbene er at give de studerende mulighed for 
fuldt ud at udvikle deres potentiale og at uddanne kandidater med 
en særlig skarp forsknings- eller innovations- og entreprenørprofil. 
Der arbejdes med udvikling af forløb i virksomheder i tilknytning 
til programmerne. Talentudviklingen tilbydes allerede fra bache-
lorniveauet, og sporene er tilrettelagt som add-on forløb, hvor de 
studerende følger det særligt tilrettelagte forløb som supplement 
til det ordinære studieforløb. Programmerne har fokus på forskning, 
innovation og entreprenørskab ved i første omgang fysik-, kemi- 
og nanoscience-uddannelserne. I 2014 har 31 studerende fulgt 
programmerne, og erfaringerne er meget positive. De studerende 
oplever forløbene som fagligt udfordrende, og det er med til at 
øge deres motivation. Det er forventningen, at programmerne i de 
kommende år udbredes til flere af uddannelserne ved Science and 
Technology. På Health er der fortsat stor succes med ”forskningsåret”. 
Der har været voksende tilslutning til forskningsåret, og i 2014 blev 
der optaget 129 studerende. Forskningsåret er en 1-årig forskerud-
dannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for lægestuderende 
og tandlægestuderende med afsluttende eksamen.

Kvalitet i ph.d.-forløb
I 2014 offentliggjorde Aarhus Universitet landets første undersø-
gelse af de ph.d.-studerendes oplevelse af ph.d.-studiet, ”Kvalitet i 
ph.d.-forløb”. Undersøgelsen viste, at universitetets ph.d.-studerende 
overordnet set er tilfredse med det, de lærer, og med kvaliteten 
af forskningsarbejdet. Undersøgelsen viste også, at universitetet 
råder over en betydelig ressource i kraft af de ph.d.-studerende, 
som brænder for deres emne og tager ejerskab og ansvar for 
deres projekt. En væsentlig del af de ph.d.-studerendes overve-
jende positive oplevelse af ph.d.-studiet er tilknytningen til forsk-
ningsmiljøer, hvor man arbejder sammen, og hvor ældre forskere 
anerkender de ph.d.-studerendes forskningsarbejde. En mindre del 
af de ph.d.-studerende oplever imidlertid også, at de ofte føler sig 
udkørte og har stress-symptomer, og på enkelte områder oplever 
de ph.d.-studerende, at forskerne giver en for hård og negativ 
feedback på deres arbejde. Universitetets fire ph.d.-skoler har i 
løbet af året arbejdet med resultaterne af undersøgelsen og har 
iværksat handlingsplaner for forbedringer, hvor der har vist sig at 
være et behov.

Kvalitetssikring af ph.d. uddannelserne
Ph.d.-skolelederne har udviklet en kvalitetssikringsmodel for ph.d.-
uddannelserne på Aarhus Universitet. Modellen fokuserer på ad-

området for myndighedsbetjening inden for miljø, natur, klima, 
landbrug og fødevarer været på mere end 1 mia. kr. for Aarhus 
Universitet i 2014.

I forlængelse af Natur- og Landbrugskommissionen har fødevare-
ministeren og miljøministeren i 2014 etableret et Partnerskab om 
videnopbygning om virkemidler til arealregulering. Partnerska-
bet samler landbruget, de grønne organisationer, Kommunernes 
Landsforening, universiteter, vidensinstitutioner samt Miljøministe-
riet og Fødevareministeriet om en fælles indsats for at styrke det 
videnskabelige fundament for udviklingen af en ny regulering af 
landbruget. Prodekan Kurt Nielsen, Science and Technology, er 
udpeget som formand for Partnerskabet.

EU-landene skal i forlængelse af EU’s Vandrammedirektiv gen-
nemføre nationale vandplaner, således at vand og have opnår 
en ”god tilstand”. Miljøministeriet har medio 2014 udsendt forslag 
til endelige vandplaner til opnåelse af en god tilstand af vandlø-
bene, søerne, og den kystnære del af havet, så de rummer gode 
betingelser for dyr og planter. Science and Technology har ydet 
en meget stor faglig rådgivning til Miljøministeriet i forbindelse 
med ministeriets udarbejdelse af vandplanerne.  

Dialog med det omgivende samfund og formidling af viden  
Aarhus Universitets nyindviede forskningsskib Aurora dannede i juni 
en inspirerende ramme om universitetets deltagelse i Folkemødet 
på Bornholm. Der var åbent skib under folkemødet, og Aurora var 
stedet for en række forskellige debatter om blandt andet uddan-
nelse og miljø. 

Med 101 små fortællinger om 1800-tallet skrevet af forskere fra 
alle fire fakulteter og samlet i bogen Danmark bliver Danmark, 
bidrog Aarhus Universitet og Aarhus Universitetsforlag til Århund-
redets Festival, der i 2014 havde det 19. århundrede som tema. 
Festivalen blev afholdt af Folkeuniversitetet i tæt samarbejde 
med Aarhus Universitet og en række kulturinstitutioner, og den 
var lagt ambitiøst og bredt an med afholdelse af omkring 300 ar-
rangementer i Aarhus. Århundredets Festival er en vidensfestival, 
der blev afholdt første gang i 2012 og fortsætter med skiftende 
temaer frem til 2017, hvor Aarhus er europæisk kulturhovedstad.

De Naturvidenskabelige Foredrag, der afholdes af Science and 
Technology i samarbejde med Folkeuniversitetet, var også i 2014 
en stor succes med over 27.000 reserverede pladser til de 5 forskel-
lige foredrag, der holdes i Søauditoriet hvert semester. Foredragene 
afholdes af naturvidenskabelige forskere fra Aarhus Universitet 
eller indbudte gæster med et foredrag pr. uge, og hvert foredrag 
dubleres som regel over tre aftener og transmitteres hver gang til 
flere auditorier. De populære foredrag afholdes nu også i mindre 
omfang i flere andre jyske byer. 

Aarhus Universitetsforlag har i 2014 fortsat dets populære vi-
denspredning bl.a. gennem udgivelse af korte bøger i serien 
Tænkepauser. Nye titler er bl.a. Sandhed, Terror og Erindring, og 
de populære bøger formidler på linje med tidligere titler indsigt 
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gangskrav, input undervejs i studiet, outcome af ph.d.-studiet og 
organiseringen omkring ph.d.-uddannelsen, eksempelvis ph.d.-
skolerne. Som en del af kvalitetsarbejdet med ph.d.-uddannelsen 
gennemføres i 2014/2015 internationale evalueringer af ph.d.-
skolerne struktureret efter kvalitetsmodellen. En del af kvalitets-
sikringen fokuserer på ph.d.’ernes arbejdsmarked. 

EliteForsk-stipendier og andre talentpriser
Igen i 2014 har fem af universitetets talentfulde ph.d.-studerende 
modtaget et EliteForsk-rejsestipendium på 300.000 kr. af Uddan-
nelsesministeren. Stipendiet skal anvendes til studieophold ved 
nogle af verdens førende forskningsmiljøer. De fem studerende 
forsker inden for områder som udviklingen af hoved-hals kræft; 
mekanismer bag forventningsstrukturer, når vi lytter til musik; hvorvidt 
reformer med mål og resultatstyring rent faktisk fører til bedre kvalitet 
af offentlige ydelser, samt økologiske muligheder og konsekvenser 
af rewilding – en naturforvaltningsstrategi, hvor man søger at opnå 
selvforvaltende økosystemer og mere biodiversitet. De ph.d.-
studerende har valgt at hente inspiration ved forskningsmiljøer 
på eksempelvis Harvard Medical School, University of Michigan 
og Harvard Kennedy School of Government. Herudover har seks 
unge forskere på universitetet i 2014 modtaget den prestigefyldte 
titel ”DFF- Forskertalent” fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-
program. Med titlen følger desuden en halv million kr., der giver de 
unge forskere mulighed for at styrke deres internationale netværk. 

Stor bevilling til Aarhus Institute of Advanced Studies 
Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) åbnede i juni 2013. 
Formålet med instituttet er at fremme den frie forskning, forsk-
ningssamarbejde og international netværksdannelse på højeste 
niveau ved at tiltrække særligt talentfulde forskere fra hele verden 
inden for alle akademiske discipliner. På AIAS tilbydes fellowships 
til både junior- og seniorforskere i en afgrænset tidsperiode på 
op til tre år til både interne forskere fra Aarhus Universitet i form af 
Jens Christian Skou Fellowships samt for eksterne i form af AIAS-
COFUND Fellowships. I januar 2014 fik Instituttet tildelt den største 
EU-bevilling inden for det 7. rammeprogram for forskning givet 
til Aarhus Universitet på 46 millioner kroner. Denne EU COFUND-
bevilling er en blåstempling af instituttets fellowshipprogram og 
står som medfinansiering af omkring 70 fellowships i perioden 
2014-2018. Efter det første COFUND-opslag begyndte 17 nye 
fellows med 12 forskellige nationaliteter den 1. oktober 2014. 
AIAS huser 34 fellows fra hele verden fra alle fakulteter. I 2014 

afholdtes blandt andet to større AIAS konferencer inden for hhv. 
fysik, (Cold Atoms and Beyond), og antropologi og filosofi, (Moral 
Engines: Exploring the moral drives in human life), samt en række 
workshops, seminarer, disputatsforsvar etc.

BESPARELSER OG PROBLEMANALYSE

Universitetets økonomi
Efter en længere årrække med vækst i bevillingerne til forskning 
og undervisning, og deraf følgende vækst i antallet af ansatte, stod 
det i slutningen af 2013 klart, at væksten i indtægterne ikke kunne 
indfri det forventede ved de foregående års budgetlægning. De 
faldende indtægter var resulteret i et strukturelt underskud i stør-
relsesordenen 150 mio. kr. årligt i universitetets økonomi. 

Med henblik på at bringe balance i økonomien og at kunne iværk-
sætte nye initiativer på institutterne og fakulteterne blev det beslut-
tet at finde besparelser for i alt 225 mio. kr., svarende til 3 pct. af 
universitets økonomi. Universitetsledelsen tog derfor initiativ til en 
besparelsesproces, der blandt andet betød, at universitetet måtte 
sige farvel til i alt 308 medarbejdere (94 VIP og 214 TAP), heraf 
128 som afskedigelser og 180 som frivillige fratrædelser. Ud over 
afskedigelser, fratrædelser og ansættelsesstop blev der gennemført 
besparelser på driften på en lang række andre områder for at nå 
målet om balance i budgettet. De afskedigede medarbejdere fik 
tilbud om kompetenceudvikling og rådgivningsforløb i forhold til 
deres fremtidige karriereforløb. 

Den interne problemanalyse
I 2014 blev der på baggrund af de forandringer, som fusionerne i 
2007 og den interne reorganisering i 2011 medførte, gennemført en 
intern problemanalyse med henblik på at identificere de betydende 
problemfelter inden for universitetets organisering og administration, 
som enten var opstået som følge af omlægningerne, eller som ikke 
var blevet løst i forbindelse med reorganiseringen. Problemanaly-
sen blev gennemført af et analysepanel, hvor medlemmerne var 
udpeget af de akademiske råd og universitetsledelsen. Som en del 
af problemanalysen udpegede analysepanelet en ekspertgruppe 
bestående af forskere med særlig indsigt i organisationsindretning 
med professor Torben M. Andersen fra Institut for Økonomi som 
formand.  Ekspertgruppen skulle pege på de væsentligste pro-
blemfelter og gennemførte som et led i arbejdet blandt andet en 
spørgeskemaundersøgelse blandt universitetets medarbejdere og 
en række kvalitative interviews. Ekspertgruppen pegede i sin rap-
port blandt andet på, at der var problemer med den administrative 
understøttelse af institutterne, og at den nye institutstruktur på nogle 
af fakulteterne skulle have et nærmere eftersyn. På baggrund af 
ekspertgruppens rapport og kommentarer fra analysepanelet, ud-
arbejdede universitetsledelsen et løsningsforslag, som blev sendt i 
høring bredt på universitetet. Herefter blev der i efteråret truffet en 
række beslutninger, blandt andet om øget ledelsesdelegering til 
institutterne (herunder økonomi og budget samt ansættelser), øget 
medinddragelse, et eftersyn af den organisatoriske indretning af 
fakulteterne og et eftersyn af universitetets kommunikation. Endelig 
blev der gennemført en reorganisering af den administrative under-

• 91 % begyndte på ph.d.-studiet, fordi de brændte  
 for at forske 
• 89 % er overordnet er tilfredse med det, de har lært 
 i ph.d.-forløbet
• 95 % oplever sin vejleder som venlig og imødekommende
• 13 % oplever ofte eller næsten altid stærke 
 stress-symptomer

Kilde: Ph.d. undersøgelsen (2014)
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ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Finansministeriets 
retningslinjer og Bekendtgørelse nr. 1281 af 15. december 2011 
om tilskud og revision mv. ved universiteterne. Universitetets om-
sætning i 2014 blev 6.196 mio. kr. Det realiserede resultat blev et 
underskud på 12 mio. kr. eller 0,2 % af omsætningen. Den samlede 
balancesum pr. 31. december 2014 udgør 3.225 mio. kr. 

Årsresultatet, der stort set er i balance, skal ses på baggrund af 
de to foregående års underskud og et budgetteret underskud på 
60 mio. kr. i 2014 samt på baggrund af de tiltag i form af perso-
nalereduktioner og andre besparelser, der blev iværksat henover 
vinteren 2013/14. Personalereduktionerne får pga. opsigelsesvarsler 
og aftrædelsesordninger først effekt i 2015. I stedet har der været 
indført et kvalificeret ansættelsesstop og der er samtidigt blevet 
udvist meget stor tilbageholdenhed på øvrige driftsomkostninger 
– i særdeleshed i administrationen, der står for at skulle reduceres 
med mindst 2 % om året i de kommende år jævnfør budgetfor-
udsætningerne i budget 2014 og 2015.

Årets resultat i 2014 blev 48 mio. kr. bedre end budgetteret.  Bud-
getafvigelsen er under 0,8 % af omsætningen og anses for til-
fredsstillende. Hovedforklaringerne på afvigelsen fra budgettet er 
tilbageholdenhed med at anvende alle strategiske midler i 2014 
og generel tilbageholdenhed med omkostninger.

Omsætningen blev i 2014 43 mio. kr. (0,7 %) lavere end budget-
teret, omkostningerne 73 mio. kr. lavere (1,2 %), mens de finansielle 
poster blev 18 mio. kr. bedre end forventet i budgettet. Væksten 
i omsætning fra 2013 til 2014 blev på 51 mio. kr., dvs. knap 1 % 
- eller tæt på nulvækst, når der tages højde for inflationen. Om-
kostningerne er i løbende priser bragt ned med 1 % fra 2013 til 
2014, heraf er lønforbruget 0,3 % lavere i 2014 end i 2013, mens 
øvrige driftsomkostninger er 3 % lavere. 

Bestyrelsen og rektoratet er således tilfredse med, at det er lykkedes 
at bringe balance i universitetets økonomiske drift. Særligt i den 
nuværende lavvækstsituation er det vigtigt, at fokus fastholdes på 
de to forhold, der først og fremmest kan muliggøre faglig vækst og 
udvikling: For det første at realisere de fremtidige administrative 
besparelser og for det andet at tiltrække eksterne tilskudsmidler.

Status for administrative besparelser 
Universitetet blev i 2012 af staten pålagt administrative besparelser 
på 30 mio. kr. og fra 2013 og frem på 60 mio. kr. årligt (niv. 13). På 
grund af de store organisatoriske omlægninger i 2011/12 blev det 
besluttet at faseforskyde de administrative besparelser for Aarhus 
Universitet, så de af hensyn til sikker drift ikke faldt sammen med 
organisationsændringerne. Men fra og med 2014 er det besluttet 
– også som en del af den nødvendige tilpasning til lavvækstsi-
tuationen – at der skal spares 25 mio. kr. i hvert af årene 2014-16 
og indtil videre 2 % årligt derefter på administrative funktioner og 
andre fælles omkostninger.
 
Der har i 2014 været udvist en meget stor tilbageholdenhed i de 
administrative funktioner på fakulteterne og fællesområdet, og 
de vedtagne besparelser er realiseret fuldt ud i 2014. Budgettet 
for 2015-2018 indeholder de nævnte yderligere reduktioner i 
forbruget for de administrative funktioner.

I 2014 har universitetets finansiering været således fordelt på 
indtægternes formål:

Figur. Indtægter i 2014 pð formål i mio. kr. og procentandele

215 mio. kr. af basisforskningsindtægterne på 2.030 mio. kr. stammer fra myn-
dighedskontrakterne med Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Hermed  
udgør de samlede myndighedsskontrakter 405 mio. kr.

Myndighedsbetjeningsopgaver 190 , 3%Eksterne midler 1.904,  30%

Uddannelse 1.808, 29%

29%

33 %

30 %

Øvrige indtægter 293, 5%

Basisforskning 2.030, 33 %

3%
5%

støttelse med henblik på at styrke understøttelsen af institutterne. Det 
er forventningen, at de gennemførte tilpasninger af organisationen 
vil sikre en mere effektiv og fagnær understøttelse af aktiviteterne 
på institutterne og dermed universitetets kerneydelser.

NY UDVIKLINGSKONTRAKT FOR 2015-2017
Endelig blev der i 2014 indgået en ny udviklingskontrakt med Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet for 2015-2017. Udviklingskon-
trakten ligger i forlængelse af universitetets strategi for 2013-2020 
og den forrige udviklingskontrakt for 2012-2014.
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2.5 MÅLRAPPORTERING

Aarhus Universitet indgik i 2012 udviklingskontrakt med Ministe-
riet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser for 
perioden 2012-2014. Kontrakten omfatter syv mål, A til F, hvoraf 
de første fire er fastsat af ministeren og de sidste tre af Aarhus 
Universitet. 

 
A. Kvalitet i uddannelserne 
  Dimittenderne fra Aarhus Universitet udgør en væsentlig  

leverance fra universitetet til samfundet. Aarhus Universitet har 
derfor et ansvar for høj kvalitet i uddannelserne.

B. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet
  Aarhus Universitetet ønsker at sætte fokus på gode overgange 

mellem uddannelser, vertikalt og horisontalt, og dermed skabe 
et mere fleksibelt, samlet uddannelsessystem.

C. Hurtigere igennem
  Effektivt tilrettelagte uddannelser er udgangspunkt for, at de 

studerende kan komme hurtigere igennem studierne. Aarhus 
Universitet har også et ansvar for at tilbyde mulighed for en 
yderligere individuel effektivisering af det enkelte uddan-
nelsesforløb.

D.  Øget innovationskapacitet – videnudveksling med det omgi-
vende samfund

 Aarhus Universitet har med sin store faglige bredde og forsk- 
 ning og uddannelse mulighed for og forpligtelse til at åbne sig  
 mod omverdenen og udveksle viden, ideer og ekspertise med  
 samfundet.

E. Kvalitet i forskningen
  Forskningen er hovedhjørnestenen for Aarhus Universitet og 

udgør grundlaget for universitetets øvrige kerneaktiviteter. 

F. Talentudvikling
  Aarhus Universitets evne til at finde og udvikle de største for-

skertalenter er med til at sikre det danske vidensamfund en 
betydelig talentmasse.

G. Globale løsninger
  Aarhus Universitet ønsker at bidrage til løsning af de store sam-

fundsmæssige udfordringer, der går på tværs af traditionelle 
videnskabelige discipliner.

For hvert mål er der et til to målepunkter, i alt 13 punkter. Det er en 
enkel og klar udviklingskontrakt, der samtidig er ambitiøs i både 
valg af mål og fastsættelse af de konkrete måltal.

Opsummering – status for opnåelse af mål (målepunkter)

Antal målepunkter 13

Udgangspunkt for målfastsættelse fejlbehæftet 1

Målet opfyldt 4

Målet delvist opfyldt 5

Målet ikke opfyldt 3

Fire af målepunkterne er opfyldt i 2014, og for yderligere fem 
målepunkter er resultaterne tæt på de opstillede mål. Resultaterne 
for tre af målepunkterne afviger dog så meget fra de opstillede 
mål, at målepunkterne ikke kan betegnes som opfyldt. Det drejer 
sig om antal optagne kandidater fra andre danske uddannelses-
institutioner, det økonomiske omfang af efter- og videreuddan-
nelse samt eksterne midler fra udenlandske kilder. For et enkelt af 
målene (det økonomiske omfang af samarbejdsaftaler med det 
omgivende samfund) er opgørelse af målopfyldelse undladt, da 
det opstillede mål i udgangspunktet var forkert.

Aarhus Universitet valgte ved kontraktindgåelsen at udarbejde en 
meget ambitiøs kontrakt, der var velegnet som internt styringsred-
skab. Kontrakten ville efter universitetets vurdering medvirke til at 
sikre et væsentligt samfundsmæssigt udbytte, men ville på grund af 
ambitionsniveauet være relativt vanskeligt at opfylde 100 %. Det er 
universitetets opfattelse, at denne strategi fandt fuld støtte i Styrelsen 
i forbindelse med forhandlingerne om udviklingskontrakten. Vurde-
ringen af graden af målopfyldelse skal ses i dette lys, og med 9 ud 
af 13 målepunkter helt eller delvist opfyldt ved kontraktperiodens 
udløb betragter universitetet det samlede resultat som tilfredsstillende.

Ved indgåelse af den nye udviklingskontrakt for 2015-2017 har 
Aarhus Universitet valgt at videreføre i alt syv af de 13 målepunk-
ter i enten uændret eller redigeret form. Følgende målepunkter 
videreføres:
• studerendes tilfredshed med deres studium 
• overgang til arbejdsmarkedet for kandidater 
• kandidatstuderende, der optages fra andre danske  
 uddannelsesinstitutioner 
• det økonomiske omfang af samarbejdsaftaler med det  
 omgivende samfund
• forskningsimpact i det internationale forskersamfund
• eksterne midler fra udenlandske kilder
• overgang til arbejdsmarkedet for ph.d.`er

I den efterfølgende skematiske afrapportering redegøres for 
den faktiske udvikling i aktiviteten for hele kontraktperioden, 
og der knyttes bemærkninger til de målepunkter, som ikke er 
opfyldt.
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Skematisk afrapportering af  resultatmål for udviklingskontrakt 2012-2014

A. Kvalitet i uddannelserne 

1. Studerendes tilfredshed med deres studium

2011 2012 2013 2014

Mål - - - 88 %

Resultat 86 % - - 88 %

Bemærkning: Målet for 2014 er nået. 

2. Overgang til arbejdsmarkedet opgjort gennem analyser af jobsituationen  
2. 4-19 måneder efter afsluttet kandidatgrad

2011 2012 2013 2014

Mål Landsgennemsnit  
+ 1 %-point 

Landsgennemsnit  
+ 2 %-point

Landsgennemsnit  
+ 2 %-point

Resultat*) 86 % =  
Gns.+1 %-point

85 %=  
Gns.+1 %-point

84%=  
Gns.+1 %-point

83 % =  
Gns.

*) Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at opgørelsen for 2014 er foreløbig. 

Bemærkning: Målet er delvist opfyldt. Opgørelsen for 2014 viser beskæftigelsesandelen for kandidater 
uddannet i 2012. Beskæftigelsesgraden for Aarhus Universitets nyuddannede kandidater er faldet med 1 
%-point i forhold til året før og er nu på niveau med den samlede sektor, hvilket universitetet vurderer som 
tilfredsstillende - ikke mindst set i lyset af den brede sammensætning af universitetets kandidater. Den 
manglende målopfyldelse svarer til, at omkring 75 kandidater ud af ca. 3.700 nyuddannede ikke er kommet 
i beskæftigelse i løbet af opgørelsesperioden. 

Antallet af nyuddannede kandidater fra Aarhus Universitet i 2012, som er grundlag for beskæftigelsesop-
gørelsen i 2014, er øget med 11 % fra 3.314 i 2011 til 3.689. På trods af den lidt lavere beskæftigelsesandel 
er antallet af kandidater, som er kommet i beskæftigelse, øget med knap 250 fra 2011 til 2012.

B. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 

3. Antal gymnasieelever, som studerende og forskere fra Aarhus Universitet gennem  
3. Det Rullende Universitet underviser på gymnasiet

2011 2012 2013 2014

Mål 13.000 14.000 16.000

Resultat 12.000 13.125 14.847 16.422

Bemærkning: Målet for 2014 er nået.
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4. Antal kandidatstuderende, der optages på baggrund af en bachelorgrad eller  
4. professionsbachelorgrad fra andre danske uddannelsesinstitutioner

2011 2012 2013 2014

Mål - - 1.248 1.495

Resultat - 1.124 1.226 1.135

Bemærkning: : Målet for 2014 er ikke nået, og det samlede antal kandidatstuderende fra andre danske  
uddannelsesinstitutioner er faldet i forhold til 2013, hvor målet stort set var opfyldt. Faldet i 2014 har først og 
fremmest fundet sted på AR, hvor det samlede kandidatoptag faldt med 228 i forhold til 2013. Nedgangen i 
optagne er primært sket på kandidatuddannelser på Institut for Uddannelse og Pædagogik, der traditionelt 
optager en stor andel professionsbachelorer fra andre danske uddannelsesinstitutioner. Reduktion i optaget 
skete blandt andet på grund af en bekymring for, om arbejdsmarkedet ville kunne aftage antallet af dimit-
tender.

BSS har realiseret den budgetterede vækst i 2014, medens HE som følge af indførelse af adgangsbegræns-
ning på idræt har begrænset optaget fra andre danske uddannelsesinstitutioner. ST´s langsigtede satsning 
på civilingeniøruddannelserne er endnu ikke slået igennem.
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C. Hurtigere igennem

5. Antal ECTS optjent af studerende på AU Summer University optaget på heltidsstudium  
5. på et dansk universitet

2011 2012 2013 2014

Mål 6.000 ECTS 6.300 ECTS 6.800 ECTS

Resultat 5.543 ECTS 5.257 ECTS 6.725 ECTS 8.503 ECTS

Bemærkning: Målet for 2014 er nået.

6. Gennemførelsestid for bachelor- og kandidatuddannelser

Bachelor 2011 2012 2013 2014

Mål 3,2 år 3,1 år 3,1 år

Resultat 3,2 år 3,2 år 3,1 år 3,1 år

Bemærkning: Målet for 2014 er nået.

Kandidat 2011 2012 2013 2014

Mål 2,9 år 2,9 år 2,8 år

Resultat 3,0 år 2,9 år 2,8 år 2,9 år

Bemærkning: Målet for 2014 er tæt på at være opfyldt, men den samlede gennemsnitlige gennemførselstid 
for kandidater er steget fra 2,8 til 2,9 år.  

Studiefremdriftsreformen har medført et øget fokus på gennemførselstid, og der er iværksat en række tiltag, 
der skal understøtte, at de studerende gennemfører på kortere tid. Det har sandsynligvis betydet, at nogle 
af de studerende, der har været indskrevet længe, har genoptaget og fuldført deres uddannelse, inden de 
blev omfattet af fremdriftsreformens krav, hvilket har haft en negativ effekt på den gennemsnitlige gennem-
førselstid.
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D.  Øget innovationskapacitet  
– videnudveksling med det omgivende samfund 

7. Det økonomiske omfang af samarbejdsaftaler med det omgivende samfund

2011 2012 2013 2014

Mål*) 1.100 mio. kr.*) 1.200 mio. kr.*) 1.300 mio. kr.*)

Resultat**) 1.060 mio. kr.**) **) 787 mio. kr.*) 944 mio. kr.*)

*) Måltal for perioden 2012-2014 er opstillet på et forkert grundlag pga. problemer med integration af flere 
indfusionerede økonomisystemer. 
**) Jf. ovenstående var resultatet i udgangsåret 2011 forkert, og det betød ligeledes, at det ikke var muligt at 
opgøre et holdbart resultat for 2012. Forholdet er beskrevet i Årsrapport 2012 og Årsrapport 2013. 

Bemærkning: Det økonomiske omfang af samarbejdsaftaler med det omgivende samfund, herunder det årlige 
omfang af forskningsbaseret myndighedsbetjening, er steget betydeligt fra 2013 til 2014. Da udgangspunktet 
for målfastsættelse er fejlbehæftet, jf. de forklarende noter, kategoriseres målet ikke som hverken opfyldt, 
delvist opfyldt eller ikke opfyldt.

8. Det økonomiske omfang af efter- og videreuddannelse

2011 2012 2013 2014

Mål 95 mio. kr. 103 mio. kr. 112 mio. kr.

Resultat 89,5 mio. kr. 95 mio. kr. 90 mio. kr. 88 mio kr.

Bemærkning: Det økonomiske omfang af efter- og videreuddannelse er i 2014 stort set på samme niveau 
som i 2011 og 2013. Målsætningen om en stigning i 2014 er således ikke nået. Som allerede bemærket i 
årsrapport 2013 har den stramme budgetlægning for 2014 betydet, at der ikke har været mulighed for at 
starte nye aktiviteter på området i 2014. Der har i stedet været fokus på kvalitetssikring og konsolidering af 
de eksisterende aktiviteter.
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E. Kvalitet i forskningen 

9. Aarhus Universitets forskningsimpact i det internationale forskersamfund

2011 2012 2013 2014

Mål korrigeret*) 1,36

Resultat 1,36 1,34 1,34 1,35

*) Målemetode og måltal korrigeret, jf. redegørelse herfor i Årsrapport 2012 og Årsrapport 2013.

Bemærkning: Målet er delvist opfyldt. Opgørelserne for de enkelte år sker gennem citationsmålinger over 
fire år. Det vil sige, at opgørelsen i 2014 baserer sig på citationer fra publikationer fra perioden 2008-2011.

Aarhus Universitet har fra 2013 til 2014 øget sit i forvejen høje forskningsimpact. Målingen viser, at univer-
sitetets publikationer citeres 35 % mere end verdensgennemsnittet for tilsvarende publikationer, hvilket er 
tilfredsstillende. 

10. Eksterne midler fra udenlandske kilder 

2011 2012 2013 2014

Mål 220 mio. kr. 240 mio. kr. 260 mio. kr.

Resultat 200 mio. kr. 203 mio. kr. 206 mio. kr. 210 mio. kr.

Bemærkning: Aarhus Universitet har haft en svag årlig stigning i omfanget af eksterne midler fra udgangs-
året i 2011 til 2014, men målet er ikke opfyldt.  

Det har høj prioritet for Aarhus Universitet at tiltrække flere eksterne midler fra både indenlandske og uden-
landske kilder, især fra EU. Det forberedende arbejde med henblik på at sende flere og bedre ansøgninger 
til EU´s 8. rammeprogram, Horizon 2020, som startede i 2013, er fortsat i 2014, og de foreløbige resultater 
tyder på en meget tilfredsstillende succesrate for ansøgningerne.
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F. Talentudvikling 

11.  Ph.d.ers overgang til arbejdsmarkedet, opgjort gennem analyser af jobsituationen  
4-19 måneder efter erhvervet ph.d.-grad

2011 2012 2013 2014

Mål Landsgennemsnit  
+ 1 %-point 

Landsgennemsnit  
+ 2 %-point

Landsgennemsnit  
+ 2 %-point

Resultat*) 93 % =  
Gns.+1 %-point

93 % =
Gns.+1 %-point

92 % =  
Gns.

91 % =  
Gns.

*) Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at opgørelsen for 2014 er foreløbig. 

Bemærkning: Målet er delvist opfyldt. Opgørelsen for 2014 viser beskæftigelsen for ph.d.er uddannet i 2012. 
Beskæftigelsesgraden for Aarhus Universitets nyuddannede ph.d.er er faldet med 1 %-point i forhold til året 
før og er fortsat på niveau med den samlede sektor.  Der er stadigvæk tale om en høj overgangsprocent for 
universitetets ph.d.er og en overgangsprocent, som er betydelig højere end for kandidatstuderende. Den 
manglende målopfyldelse svarer til, at knap 10 ph.d.er ud af ca. 400 ikke er overgået til arbejdsmarkedet i 
løbet af opgørelsesperioden. 

Antallet af nyuddannede ph.d.er fra Aarhus Universitet i 2012, som er grundlag for beskæftigelsesopgørel-
sen i 2014, er øget med 11 % fra 353 i 2011 til 392. På trods af den lidt lavere beskæftigelsesandel er antal-
let af kandidater, som er kommet i beskæftigelse, øget med godt 30 fra 2011 til 2012.

G. Globale løsninger 

12.  Årlige samlede – internt og eksternt finansierede – investeringer ved Aarhus Universitets  
interdisciplinære centre

2011 2012 2013 2014

Mål 200 mio. kr. 240 mio. kr. 275 mio. kr.

Resultat 172 mio. kr. 186 mio. kr. 213 mio. kr. 260 mio. kr.

Bemærkning: Målet for 2014 er delvist opfyldt. Den årlige stigning i investeringerne målt som årligt forbrug i de 
interdisciplinære centre er fortsat i 2014 således, at investeringerne i 2014 er ca. 50 % højere end i udgangsåret 
2011. Det har taget længere tid end forventet at etablere centrene, hvorfor hjemtaget af eksterne midler fra 
centrene er forsinket med ca. et år, og målet for 2013 er realiseret i 2014.
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Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Aarhus Universitet er aflagt i overensstemmelse 
med Finansministeriets retningslinjer og Bekendtgørelse nr. 1281 af 
15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra tidligere år. 

Årsrapporten er aflagt i DKK 1.000.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske 
kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de ind-
tjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, 
der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som 
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn vedrørende beløb, der 
tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde universitetet, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil fragå universitetet, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver 
enkelt regnskabspost nedenfor.

Finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og 
risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- 
eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses 
som fremmed valuta.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens 
kurs. Gevinster og tab, der opstår på grund af forskelle mellem 
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes 
i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed 
valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til 
balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og 
transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post.

Selskabsskat og udskudt skat 
Universitetet er ikke skattepligtigt.

Indtægter
Universitetet er omfattet af Universitetsloven og modtager som følge 
heraf tilskud fra staten. De statslige tilskud udbetales i tolvtedelsrater 
hver måned på baggrund af de prognosticerede studenterårsværk 
og indregnes i den periode, de modtages. Hvert år i oktober opgøres 
de faktuelle studenterårsværk, og acontobetalingerne justeres. 
Tilskud fra staten vedrørende myndighedsbetjening indregnes i 
den periode, de modtages. Modtagne eksterne tilskud og tilsagn 
herom, herunder indtægter fra samarbejdsaftaler, indregnes som 
indtægt i takt med, at omkostningerne afholdes. Deltagerbetaling 
ved åben uddannelse indregnes som indtægt i den periode, de 
vedrører. Salg i øvrigt og kontantsalg indregnes som indtægt på 
faktureringstidspunktet. 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og realise-
rede og urealiserede valutakursreguleringer.

3. REGNSKAB
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Som en integreret del af Aarhus Universitets virksomhed pågår 
der til stadighed en omfattende forskning. Som altovervejende 
hovedregel er denne forskning ikke kommerciel, og de hermed 
forbundne omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med, 
at omkostningerne afholdes.

Alene omkostninger til opfindelser, hvor det er muligt at påvise 
en sammenhæng mellem afholdte omkostninger og fremtidig 
indtjening, aktiveres.

Opfindelser, patenter og licenser måles til kostpris med fradrag 
af akkumulerede af- og nedskrivninger eller en eventuel lavere 
genindvindingsværdi og afskrives over enten rettighedens løbetid, 
som typisk udgør 20 år, eller en kortere økonomisk levetid.

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.
It-softwarelicenser måles til kostpris med fradrag af akkumule-
rede af- og nedskrivninger og afskrives over aftaleperioden, dog 
maksimalt 3 år.

Materielle anlægsaktiver
Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde.

Bygninger, indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og ma-
skiner, transportmateriel samt inventar og it-udstyr måles til kostpris 
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Donerede bygninger overtaget fra staten måles ved første indreg-
ning til genanskaffelsespriser på grundlag af en vurdering foretaget 
af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte til-
knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til 
at blive taget i brug.

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 100.000 omkost-
ningsføres i anskaffelsesåret.

Tab og gevinst ved salg eller skrotning af anlægsaktiver indregnes 
i resultatopgørelsen under posten af- og nedskrivninger.

Aktiver er ikke indregnet på baggrund af bunkning.

Anlægsaktiver modtaget som donationer
Aarhus Universitet anskaffer løbende anlægsaktiver for midler 
fra tilskudsfinansieret virksomhed. Projekterne finansieres af EU, 
virksomheder, staten, legater og privatpersoner. Anlægsaktiverne 
afskrives efter den sædvanlige regnskabspraksis.

Som modpost til de indregnede anlægsaktiver indregnes en pe-
riodeafgrænsningspost, der benævnes ”Periodiserede donationer”. 
Denne post opløses og indregnes i resultatopgørelsen som indtægt 
i takt med afskrivningen af de anlægsaktiver, den vedrører. Her-
ved udlignes resultateffekten af afskrivningerne af anlægsaktiver 
modtaget via tilskudsfinansieret virksomhed.

Samlinger og kunstværker
Universitetet har modtaget betydelige samlinger og kunstværker 
fra forskellige givere gennem tiden. Disse anses ikke for at have 
en økonomisk målbar værdi for Aarhus Universitet, og universitetet 
påtænker ikke at sælge nogen af dem. Samlingerne og kunstvær-
kerne er af denne årsag ikke indregnet med nogen værdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger, hvorved menes beholdninger, der kan sælges 
og indgår i aktiv produktion, måles til kostpris efter FIFO-metoden 
eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisa-
tionsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som 
forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag 
af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsvær-
dien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og 
udvikling i forventet salgspris.

Besætninger er værdiansat i henhold til TSS-cirkulærer omhand-
lende normalhandelsværdier.

Omkostningsvarer indregnes ikke i balancen, idet den samlede 
værdi ikke er væsentlig, og beholdningerne har stort set samme 
niveau fra år til år.

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller 
en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende 
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Ned-
skrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering 
af de enkelte tilgodehavender.

Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger 10-50 år

Indretning af lejede lokaler Lejeperioden/maks. 10 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-20 år

Transportmateriel 5-30 år

Inventar og it-udstyr 3 år
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Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter
I det omfang, Aarhus Universitet afholder omkostninger til akti-
viteter, som er tilskudsdækkede i henhold til aftalerne, men hvor 
tilskuddene endnu ikke er indbetalt, indregnes de tilskud, som 
Aarhus Universitet har erhvervet ret til som tilgodehavender fra 
igangværende tilskudsaktiviteter.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte 
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver og som er en del 
af likviditetsberedskabet, omfatter børsnoterede obligationer, der 
måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres 
på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når universitetet som følge af 
en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig 
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives 
økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Langfristet gæld
Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter 
indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fra-
drag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder 
måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem 
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen 
som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al 
væsentlighed svarer til nominel værdi.

Skyldige feriepenge
Regnskabsposten omfatter såvel skyldige feriepenge som ferie-
pengeforpligtelsen.

Periodiserede donationer 
Som omtalt under materielle anlægsaktiver indregnes værdien af 
anlægsaktiver anskaffet for midler fra tilskudsfinansieret virksomhed. 

Modposten til anlægsaktiverne er en periodisering af donationens 
værdi, som indtægtsføres lineært over samme periode som de 
tilhørende anlægsaktiver afskrives, således at resultatopgørelsen 
netto ikke påvirkes af de omkostningsførte afskrivninger.

Forudbetalte bundne tilskud fra igangværende 
tilskudsaktiviteter
Forudbetalte bundne tilskud vedrører igangværende tilskuds-
aktiviteter, som er modtagne tilskud til dækning af endnu ikke 
afholdte omkostninger. Til dækning af kapacitetsomkostninger 
ved tilskudsaktiviteter beregner Aarhus Universitet et vederlag 
for visse tilskud. Vederlaget indregnes som indtægt i takt med 
anvendelsen af tilskuddene.

Øvrige periodeafgrænsningsposter
Øvrige periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser om-
fatter øvrige modtagne betalinger vedrørende indtægter i de 
efterfølgende regnskabsår.
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3.2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER

DKK 1.000

Note Resultatopgørelse R 2014 R 2013

 Ordinære driftsindtægter

 Tilskud til egen drift fra finansloven 4.000.376 3.951.683

 Eksterne midler 1.733.411 1.701.326

 Salg af varer og tjenesteydelser 462.611 492.761

 Ordinære driftsindtægter i alt 6.196.398 6.145.770

 Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

 Husleje 654.635 657.890

 Andre forbrugsomkostninger 104.763 109.597

 Forbrugsomkostninger i alt 759.398 767.487

 Personaleomkostninger 4.021.286 4.031.905

 Andre ordinære driftsomkostninger 1.323.036 1.362.063

Af- og nedskrivninger 131.954 133.892

 Ordinære driftsomkostninger i alt 6.235.674 6.295.347

 Resultat af ordinær drift -39.276 -149.577

 Finansielle poster

 Finansielle indtægter 29.000 11.709

Finansielle omkostninger 2.163 3.308

 Årets resultat -12.439 -141.176
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3.3 BALANCE PR. 31. DECEMBER

DKK 1.000

Note Aktiver R 2014 R 2013

Anlægsaktiver

 Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 0

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. 2.197 2.707

3.6.2 Immaterielle anlægsaktiver i alt 2.197 2.707

 Materielle anlægsaktiver

 Grunde, arealer og bygninger 648.957 254.921

 Produktionsanlæg og maskiner 452.120 426.332

 Transportmateriel 49.729 10.304

 Inventar og it-udstyr 45.546 46.973

 Materielle anlægsaktiver under konstruktion 123.566 496.464

3.6.3 Materielle anlægsaktiver i alt 1.319.918 1.234.994

Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0

 Anlægsaktiver i alt 1.322.115 1.237.701

 Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 7.372 4.738

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 225.439 242.063

 Tilgodehavender fra igangværende  tilskudsaktivitet 262.603 282.629

 Øvrige tilgodehavender 156.328 150.951

 Periodeafgrænsningsposter 10.860 22.784

Værdipapirer 735.799 695.311

 Likvide beholdninger 504.051 426.867

 Omsætningsaktiver i alt 1.902.452 1.825.343

 Aktiver i alt 3.224.567 3.063.044

DKK 1.000

Note Passiver R 2014 R 2013

 Egenkapital i alt 471.051 477.265

3.6.4 Hensættelser i alt 43.880 24.358

3.6.5 Kreditforeningsgæld 53.895 56.052

3.6.6 Periodiserede donationer 396.221 359.928

Langfristet gæld i alt 450.116 415.980

Kortfristet gæld

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 403.414 322.993

 Skyldige feriepenge 536.956 551.103

 Anden gæld 123.383 132.010

 Forudbetalte bundne tilskud fra igangværende tilskudsaktivitet 801.327 727.382

3.6.7 Øvrige periodiseringsposter 394.440 411.953

 Kortfristet gæld i alt 2.259.520 2.145.441

 Passiver i alt 3.224.567 3.063.044
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3.4 EGENKAPITALOPGØRELSE

DKK 1.000 Egenkapital 
i alt

Egenkapital i.h.t. årsrapporter 2013 477.265

Årets resultat -12.439

Regulering forpligtelse renteswap 225

Forskerpark Foulum kapitalindskud ovf. fra staten jf. aktstykke nr. 49 6.000

Egenkapital i alt 31. december 2014 471.051
      

3.5 PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 

DKK 1.000 R 2014 R 2013

Årets resultat -12.439 -141.176

Regulering forpligtelse renteswap 225 1.182

Forskerpark Foulum 6.000 0

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:

Af-/nedskrivninger på anlægsaktiver 130.410 133.869

Årets indtægtsførsel af donationer -44.003 -51.628

Ændringer af hensættelser 19.522 -3.201

Ændring i tilgodehavender mv. 40.564 40.246

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser 114.079 -173.412

Pengestrøm fra driftsaktivitet 254.358 -194.120

Køb af immaterielle anlægsaktiver -1.431 -1.550

Køb af materielle anlægsaktiver -217.166 -304.929

Salg af anlægsaktiver 3.772 172

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -214.825 -306.307

Tilgang af donationsforpligtelse 80.296 120.328

Afdrag på langfristet gæld -2.157 -14.068

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 78.139 106.260

Ændring i likvide beholdninger 117.672 -394.167

Værdipapirer og likvide beholdninger i alt 1. januar 1.122.178 1.516.345

Værdipapirer og likvide beholdninger i alt 31. december 1.239.850 1.122.178

3.6 NOTER TIL REGNSKABET

Note 3.6.1 Personaleforbrug
2011 2012 2013 2014

Årsværk 7.687  7.992  8.217 8.028
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Note 3.6.2 Immaterielle anlægsaktiver
DKK 1.000 Færdiggjorte  

udviklings- 
projekter

Erhvervede kon-
cessioner, paten-

ter, licenser mv.

Immaterielle  
anlægsaktiver 

under 
konstruktion

I alt

Kostpris pr. 1.1.2014 5.655 12.478 0 18.133

Tilgang 0 1.431 0 1.431

Overført 0 -1.328 1.328 0

Afgang -4.062 -4.997 0 -9.059

Kostpris pr. 31.12.2014 1.593 7.584 1.328 10.505

Afskrivninger pr. 1.1.2014 5.655 9.771 0 15.426

Årets afskrivninger 0 877 0 877

Afskrivninger på solgte aktiver -4.062 -3.933 0 -7.995

Afskrivninger pr. 31.12.2014 1.593 6.715 0 8.308

Regnskabsmæssig værdi 0 869 1.328 2.197

Afskrivningsperiode/år 20 3

Note 3.6.3 Materielle anlægsaktiver
DKK 1.000 Grunde,  

arealer og  
bygninger

Produktions- 
anlæg og  
maskiner

Transport- 
materiel

Inventar  
og it-udstyr

Materielle an-
lægs ak tiver un-

der konstruktion

I alt

Kostpris pr. 1.1.2014 367.963 1.297.063 52.717 261.165 496.464 2.475.372

Tilgang 69.484 73.188 7.633 23.497 43.363 217.165

Overført 344.027 31.484 36.235 4.515 -416.261 0

Afgang -4.214 -66.519 -5.443 -49.712 0 -125.888

Kostpris pr. 31.12.2014 777.260 1.335.216 91.142 239.465 123.566 2.566.649

Afskrivninger pr. 1.1.2014 113.043 870.731 42.412 214.192 0 1.240.378

Årets afskrivninger 19.450 77.132 3.757 29.193 0 129.532

Afskrivninger på solgte aktiver -4.190 -64.767 -4.756 -49.466 0 -123.179

Afskrivninger pr. 31.12.2014 128.303 883.096 41.413 193.919 0 1.246.731

Regnskabsmæssig værdi 648.957 452.120 49.729 45.546 123.566 1.319.918

Afskrivningsperiode/år 10-50 5-20 5-30 3

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på TDKK 1.319.918 er TDKK 396.135 finansieret via donationer, jf. note 3.6.6. 

Universitetets ejerskab af den overdragede ejendom, som oprindeligt tilhørte HIH, forventes overdraget til BYGST i 2015. Den bogførte værdi af ejendommen  
udgør 31. december 2014 TDKK 61.303. 

Universitetets ejendom på Dalgas Avenue med en bogført værdi på 90,3 mio. kr. er solgt med overtagelse pr. 1. februar 2015

Den offentlige ejendomsvurdering på grunde, arealer og bygninger, jf. seneste vurdering pr. 1. oktober 2012
Bygningsværdi 355.835

Grundværdi 97.257

Offentlig vurdering i alt 453.092

Ejendom, hvor der ikke er foretaget særskilt offentlig vurdering. Bogført værdi udgør 4.000

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på TDKK 2.197 er TDKK 86 finansieret via donationer, jf. note 3.6.6.
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Note 3.6.4 Hensættelser
DKK 1.000 R 2014 R 2013

Reetableringsforpligtelser vedr. indretning af lejede lokaler 21.747 4.693

Åremålsstillinger og aftalt fratrædelse mv. 17.400 15.333

Erstatning 1.200 1.200

Projekthensættelser 3.133 3.132

Andre hensættelser 400 0

Hensættelser i alt 43.880 24.358

Note 3.6.5 Kreditforeningsgæld
DKK 1.000

Langfristet gæld afdrages over følgende perioder R 2014

Inden for 1 år 3.090

Mellem 1 og 5 år 10.218

Efter 5 år 40.587

Kreditforeningsgæld i alt 53.895
 
Lån i HIH ejendom TDKK 26.964 forventes indfriet ved overdragelse af ejendom til BYGST i 2015. 

Note 3.6.6 Periodiserede donationer
Periodiserede donationer fordeler sig således på aktivtyper:

DKK 1.000 Erhvervede konces-
sioner, patenter,  

licenser mv.

Grunde,  
arealer og  
bygninger

Produktions-
anlæg og  
maskiner

Transport-
materiel

Inventar 
og   

it-udstyr

Anlægsaktiv 
under  

konstruktion

I alt

Periodiserede donationer 1.1.2014 38 47.974 200.962 366 6.936 103.652 359.928

Korrektion 0 0 -12.040 0 0 12.040 0

Overførsel 0 0 22.844 29.736 1.390 -53.970 0

Modtagne donationer 103 0 50.675 773 5.924 22.821 80.296

Indtægtsførte donationer -55 -1.167 -35.563 -502 -6.096 0 -43.383

Afhændede donationer 0 0 -461 0 -159 0 -620

Periodiserede donationer 31.12.2014 86 46.807 226.417 30.373 7.995 84.543 396.221

Periodiserede donationer indtægtsføres i følgende perioder:

Inden for 1 år 44.299

Mellem 1 og 5 år 147.195

Efter 5 år 204.727

Periodiserede donationer 31.12.2014 i alt 396.221

Note 3.6.7 Øvrige periodiseringsposter
DKK 1.000 R 2014 R 2013

Forudindbetaling af tilskud 2014 fra UI 333.143 314.216

Andre forudindbetalinger 61.297 97.737

Øvrige periodiseringsposter i alt 394.440 411.953
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Note 3.6.8 Forbrug af midler til fripladser og stipendier i perioden 1. september 2013 til 31. august 2014. DKK 1000
Forbrug af fripladser 

Antal indskrevne studerende på hele eller delvise fripladser Fripladser opgjort i antal årsstuderende (STÅ)

Takst 1 104 69,5

Takst 2 30 3,9

Takst 3 43 28,9

Midler brugt til udbetaling af stipendier , DKK 1.000

Antal modtagere af stipendier 78

Samlet beløb udbetalt som stipendier 6.612,0

Note 3.6.10 Universitetets samlede omkostninger til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter. DKK 1000
DKK 1.000 R 2013 R 2014

Studenteridræt og øvrige studenteraktiviteter

Studenteridræt  934,7 888,0

Øvrige studenteraktiviteter 47,9 1,9

Studenteraktiviteter i alt 982,6 889,9

Studenterpolitiske aktiviteter

Studenterrådet/Studenterlauget/De studerendes Råd 1.849,0 1.592,3

Konservative Studenter 40,6 41,7

Frit Forum 150,0 130,1

Liberale Studenter  0,0  0,0

Studenterpolitiske aktiviteter i alt 2.039,6 1.764,1

I alt 3.022,2 2.654,0

Note 3.6.9 Studieaktivitet i perioden 1. september 2013 til 31. august 2014 for Erasmus Mundus og Erasmus Mundus Joint Master 
Degree (Erasmus+) studerende fra 3. lande, som er optaget på et dansk universitet, har påbegyndt studiet efter 1. august 2009 
og som modtager Erasmus Mundus stipendium fra EU. DKK 1000
Forbrug af fripladser 

Antal indskrevne studerende på hele eller delvise fripladser Fripladser opgjort i antal årsstuderende (STÅ)

Takst 1 13 11,8

Takst 2 9 1,6

Takst 3 0 0,0

Midler brugt til udbetaling af stipendier , DKK 1.000

Antal modtagere af stipendier 0

Samlet beløb udbetalt som stipendier 0

Der er kun enkelte studerende på European Journalism der tidligere har haft samtidig fripladsstipendium og EU stipendium, men ingen i denne periode.  
På Lifelong Learning har der ikke været studerende med samtidigt EU stipendium og fripladsstipendium  
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Note 3.6.14 Eventualforpligtelser
Nogle af de ansatte medarbejdere er tjenestemænd, som Aarhus Universitet har en forpligtelse til at betale rådighedsløn i op til 36 måneder, såfremt de opsiges. 
Den samlede maksimale forpligtelse udgør TDKK 104.678. Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er afdækket ved løbende indbetaling af pensionsbidrag til pen-
sionskasser. 

For lønnede ph.d.-stipendiater indestår universitetet for de studerendes løn i indskrivningsperioden. Forpligtelsen kan blive aktuel, såfremt lønudgifterne ikke dæk-
kes af de virksomheder eller institutioner, med hvilke der er indgået uddannelsesaftaler.

Aarhus Universitet er omfattet af statens selvforsikringsprincip.

Såfremt universitetet vælger at nedlægge centeret ”Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning” eller vælger at ophøre med at udbyde godkendte uddannelser i 
tilknytning til centeret, har Uddannelsesministeriet krav på et beløb svarende til nettooverdragelsessummen ved sammenlægningen med universitetet pr. 1. januar 
2006 på TDKK 52.499 reguleret efter særlige retningslinjer, herunder forskel i bygningernes handelsværdi og bogførte værdi. Delvis ophør af uddannelser medfø-
rer, at Uddannelsesministeriet har et forholdsmæssigt krav. Uddannelsesministeriet kan godkende ændringer i uddannelserne omfattet af sammenlægningen 1. 
januar 2006, uden at universitetet helt eller delvist skal betale den regulerede nettooverdragelsessum til Uddannelsesministeriet.

Der er verserende retssager vedrørende arbejdsskader, hvor udfaldet endnu ikke er kendt.

Note 3.6.13 Eventualaktiver
Universitetet råder helt eller delvist over retten til visse opfindelser og patenter. Værdien af disse patenter og opfindelser er usikker, og der foreligger ikke et tilstræk-
keligt grundlag for indregning heraf.

Forpligtelserne har følgende forløb:

DKK 1.000 Lejeforpligtelser

Inden for 1 år 435.581

Mellem 1 og 5 år 903.999

Efter 5 år 1.033.960

Lejeforpligtelser i alt 2.373.540

Ingeniørhøjskolen i Århus har indgået renteaftale (swap-aftale) for en del af den langfristede prioritetsgæld. 
Markedsværdien heraf TDKK 3.690 er indregnet som gæld i balancen, henholdsvis modposteret på egenkapitalen.

Note 3.6.12 Kontraktlige forpligtelser 
Aarhus Universitet har huslejeforpligtelser med uopsigelighedsperioder indtil 1. januar 2036.

Note 3.6.11 Oplysninger om fonde, organisationer og lignende, som universitetet har særlige samarbejder med  
af ikke-kommerciel karakter  
Aarhus Universitet har samarbejde af ikke-kommerciel karakter med Aarhus Universitets Forskningsfond, Incuba Science Park, Østjysk Innovation A/S,  
Agro Business Park, Agro Food Park, Folkeuniversitetet, Studenterhus Aarhus, Center for Erhvervsforskning, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet,  
Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Jægerforbund. Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods,  
Studenterhusfonden, Orion Planetariet i Jels og de danske institutter i Athen og Damaskus.
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Note 3.6.15 Pantsætninger
Kreditforeningsgæld er sikret ved pant i Universitetets ejendomme med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2014 på TDKK 53.895.
Ingeniørhøjskolen i Århus har givet transport i købesummen i forbindelse med salg af ejendommen Dalgas Avenue 2. 
Garantien udløber den 30. september 2015.

Note 3.6.16 Kapitalandele
DKK 1.000

Aarhus  Universitet har ejerandele i følgende selskaber:

Selskab Samlede selskabskapital (nom.kr.) AU’s ejerandel i %

SIMHERD A/S 500 49,00

TEGNOLOGY ApS 267 12,90

PLEURATECH ApS 125 4,00

CarouCELL ApS 125 46,55

Combat Stroke ApS 80 2,35

Kapitalandele er indregnet i regnskabet til kr. 0. Universitetet har ikke i 2014 haft indtægter eller omkostninger vedrørende ovennævnte selskaber efter stiftelsen.

Indskud og erhvervelse

2014 Akkumuleret

245

53

5

58

0 2
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4. BILAG

4.1 OPGØRELSE AF VIRKSOMHEDSTYPER  (DELREGNSKABER)
 DKK 1.000 Alle  

delregnskaber
DR1:

Almindelig
virksohed

DR 2:
Indtægts-

dækket
virksom-

hed

DR 3:
Rets-

medicin

DR 4:
Tilskuds-

finansieret
forskning

DR 5:
Andre 

tilskudsfi-
nansierede 
aktiviteter

DR 6: 
Uddan-

nelses
forskning

Indtægter

Finanslovstilskud 4.000.376 3.999.757 620

Eksterne tilskud 1.733.411 421 1.562.889 170.101 0

Salg og øvrige driftsindtægter 462.611 292.812 120.645 45.991 4.617 -1.453 0

Indtægter i alt           6.196.398 4.292.989 120.645 45.991  1.567.506 168.648 620

Omkostninger

Lønninger 4.021.286 3.082.306 52.132 25.379 824.306 36.848 315

Husleje              654.635 646.416 556 5.226 2.120 317 0

Øvrige driftsomkostninger 1.427.800 522.346 55.042 11.035  706.123 132.950 305

Afskrivninger 131.954 83.451 774  4.351 43.377

Omkostninger i alt 6.235.674 4.334.518 108.505 45.991 1.575.926 170.115 620

Resultat før finansielle poster -39.276 -41.529 12.141 0 -8.420 -1.468 0

      Finansielle indtægter  29.000 29.000 0 0 0 0 0

      Finansielle omkostninger -2.164 -2.099  -1 0 -78 14 0

Finansielle poster i alt 26.837 26.901 0 0 -78 14 0

Årets resultat -12.439 -14.627 12.140 0  -8.498 -1.454 0
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4.2 HOVEDNØGLETAL
Nr. Hovednøgletal 2014 2013

Indtægter i mio. kr.

1 Uddannelse     1.808,3 1.749,6

2 Forskning     2.030,3 2.013,6

3 Eksterne midler 1.903,8 1.862,3

4 Forskningsbaserede myndighedsbetjeningsopgaver 189,9 192,6

5 Basistilskud 49,9 75,9

6 Øvrige indtægter 242,6 262,4

Omkostninger i mio. kr. opdelt på formål 

7 Forskning * 3.214,0 3.140,2

8 Uddannelse * 1.997,3 2.028,9

9 Formidling og vidensudveksling * 297,3 314,8

10 Forskningsbaseret myndighedsbetjening * 388,7 379,5

11 Generel ledelse, administration og service 310,5 401,3

Personale (årsværk)

12 VIP 3.942,5 3.956,9

13 DVIP 466,5 496,2

14 TAP 3.619,1 3.763,6

Balance 

15 Egenkapital i mio. kr. 471,1 477,3

16 Balance i mio. kr. 3.224,6 3.063,0

17 Bygningsareal i alt (bruttoareal opgjort i m2) 688.448 679.479
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*) Omkostninger før fordeling af omkostninger til generel ledelse, administration og service.

Nr. Hovednøgletal 2014 2013

Aktivitets- og produktionsoplysninger  
Studerende

18 Antal optagne på bacheloruddannelsen 7.166 7.488

19 Antal optagne på kandidatuddannelsen 5.493 5.780

20 Antal indskrevne studerende pr. 1.10. 38.120 38.169

21 STÅ-produktion 24.633 23.895

Færdiguddannede

22 Antal færdiguddannede bachelorer 4.613 4.455

23 Antal færdiguddannede kandidater 4.192 4.002

Åben og deltidsuddannelse

24 Antal årselever 1.424 1.438

25 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 848 877

Internationalisering

26 Antal udgående studerende (udvekslingsstuderende) 1.802 1.192

27 Antal indgående studerende (udvekslingsstuderende) 1.026 1.109

28 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 3.333 3.279

Forskeruddannelse

29 Antal indskrevne ph.d.-studerende  1.827 1.875

30 Antal optagne ph.d.-studerende (nyindskrevne) 451 548

31 Antal godkendte ph.d.-afhandlinger 490 438

Forsknings- og formidlingsresultater

32 Antal publikationer (bibliometrisk forskningsindikator) 5.561 5.418

33 Anmeldte patenter 21 15

34 Anmeldte opfindelser 55 56

35 Antal projekter med erhvervslivet         2.662 2.221

36 Antal eksterne projekter 5.493 4.737

37 Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet, mio. kr. 484,8 477,1

4.2 HOVEDNØGLETAL (FORTSAT)
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Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) er resultatet 
af de otte danske universiteters strategiske samarbejde med Det 
Kinesiske Videnskabsakademi (CAS) og dets tilknyttede universitet, 
University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) i Beijing. Det 
danske SDC-sekretariat, som er beliggende ved Aarhus Universitet, 
koordinerer de danske universiteters bidrag til samarbejdet.

2014 har været et begivenhedsrigt år for SDC. I foråret, lørdag 
d. 26. april, tog Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, første 
spadestik til Industriens Fonds Hus, der i fremtiden skal danne 
rammerne om SDC’s uddannelsesmæssige aktiviteter på UCAS’ 
Yanqihu Campus nord for Beijing. I juli kunne SDC fejre endnu en 
vigtig begivenhed i samarbejdets historie, da det første kuld af 
studerende dimitterede fra kandidatuddannelserne i Innnovation 
Management, Neuroscience and Neuroimaging, Public Manage-
ment and Social Development samt Water and Environment. I alt 
afsluttede 79 danske og kinesiske studerende deres uddannelse 
ved SDC i 2014.

SDC i Beijing udbyder syv kandidatuddannelser. Fire uddannelser 
startede op i 2012 og yderligere tre blev føjet til udbuddet i 2013. 
Ved årsskiftet 2014/15 var der 294 aktive danske og kinesiske 
kandidatstuderende indskrevet på uddannelserne ved SDC. 

Alle SDC’s aktiviteter har siden samarbejdets begyndelse været 
opdelt i fem overordnede forskningsområder: Life Sciences, Nano 
Science, Social Sciences, Sustainable Energy samt Water & En-
vironment. Der er efterhånden stor interesse fra både dansk og 
kinesiske side for at udvide samarbejdet til flere forskningsområder 
og mulige nye forskningsområder er blevet identificeret og har 
været diskuteret. 

Antallet af  danske forskere og undervisere, der gennemfører 
aktiviteter i Kina finansieret gennem den danske del af SDC-
samarbejdet stiger fortsat.

På forskningsområdet er en ny ph.d.-finansieringsmodel blevet 
introduceret på dansk side. Der afsættes i det danske budget 
fremover nu et fast årligt beløb til igangsættelser af ph.d.-projekter 
med det formål at styrke samarbejdet med CAS-institutterne samt 
fremme synergien mellem SDC’s forskningsaktiviter og de uddan-
nelsesmæssige aktiviteter.

Alle uddannelsesaktiviteter har hidtil foregået i Kina, men i som-
meren 2014 besøgte alle studerende på uddannelsen i Che-
mical and Biochemical Engineering Danmark, hvor de modtog 
undervisning på DTU, besøgte danske virksomheder og deltog i 
DTU’s uddannelsesinitiativ Grøn Dyst. En gruppe SDC-studerende 
opnåede en flot andenplads i konkurrencen. De studerendes 
ophold i Danmark blev delvist finansieriet gennem økonomiske 
bidrag fra danske virksomheder. 

I foråret 2014 besøgte de kinesiske studerende på uddannelsen 
i Public Management and Social Development Danmark i en to 
ugers periode, hvor de bl.a. besøgte flere danske universiteter, 
Folketinget, og Uddannelsesministeriet. Turen var arrangeret af 
deres danske medstuderende og blev bl.a. finansieret gennem 
en donation af Industriens Fond.

I lighed med tidligere år har rekruttering af danske studerende til 
kandidatuddannelserne i Kina udgjort en væsentlig arbejdsopgave 
for det danske SDC sekretariat, som i samarbejde med de danske 
universiteter har arbejdet målrettet på at øge kendskabet til SDC.

I foråret tiltrådte tidligere rektor for Aarhus Universitet, Lauritz B. 
Holm-Nielsen, stillingen som dansk direktør for samarbejdet med 
overordnet ansvar for konsolidering og videreudvikling af aktivi-
teterne indenfor SDC’s kerneområder - forskning og uddannelse.

5. SINO-DANISH CENTER 
FOR EDUCATION AND RESEARCH (SDC)

SINO-DANISH CENTER 
FOR EDUCATION AND RESEARCH 
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SINO-DANISH CENTER FOR EDUCATION AND RESEARCH 
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

DKK 1.000

Note Resultatopgørelse R2014 R 2013

 Ordinære driftsindtægter

Tilskud til egen drift fra finansloven 29.449 27.889

 Eksterne midler 28.700 28.500

Ordinære driftsindtægter i alt 58.149 56.389

Tilskud videresendt til danske universiteter 47.850 36.677

Tilskud videresendt til Kina 0 0

Videresendte midler i alt 47.850 36.677

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

Husleje 419 147

Andre forbrugsomkostninger 28 31

Forbrugsomkostninger i alt 447 179

Personaleomkostninger 5.373 4.363

Andre ordinære driftsomkostninger 1.336 2.768

 Af- og nedskrivninger 0 0

 Ordinære driftsomkostninger i alt 55.006 43.987

Resultat før finansielle poster 3.142 12.402

 Finansielle poster

 Finansielle indtægter 0 0

 Finansielle omkostninger 0 0

 Resultat før ekstraordiære poster 3.142 12.402

Ekstraordinære poster

 Ekstraordinære indtægter 0 0

 Ekstraordinære omkostninger 0 0

 Årets resultat 3.142 12.402

Balance

Aktiver

Mellemregning med AU 59.478 56.335

Aktiver i alt 59.478 56.335

Passiver

Saldo ultimo 2013 56.335 43.934

Indbetalte midler fra partnere 2014 58.149 56.389

Forbrug af indbetalte midler 2014 -55.006 -43.987

Periodiseringer 0   -1  

Midler til brug for kommende aktiviteter ultimo 2014 59.478 56.335

Passiver i alt 59.478 56.335

Ovenstående aktiviteter er indregnet i årsregnskabet for Aarhus Universitet
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Bilag 5 indeholder kommissoriet for de to tværgående ud-
valg under Universitetsledelsen – Udvalget for Uddannelse 
samt Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde.

Kommissoriet er fælles for de to udvalg og indeholder, 
foruden fælles bestemmelser om sammensætning, 
kompetencer, arbejdsform og budget, særskilte hoved-
opgaveporteføljer for hvert af de respektive udvalg. De 
to udvalg er i løbende dialog om opgaver og problem-
stillinger der går på tværs af deres respektive opgave-
porteføljer og afholder fælles møder efter behov. Den 
primære aktør på uddannelsesområdet er dog Udvalget 
for Uddannelse.

For yderligere oplysninger om Udvalget for Uddannelse 
– herunder strategiske indsatsområder, medlemmer, mø-
deplan, dagsordener og referater – henvises til følgende 
link: http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/.
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Søren Klit Lindegaard og 
Julie Goodall  

Universitetsledelsens 
sekretariat 

Dato: 12 . november 2014 

Side 1/3 

AARHUS 
UNIVERSITET 

Modtager(e): Universitetsledelsen 

Kommissorium for de to tværgående udvalg; Udvalget for Forskning og Eksternt 
Samarbejde og Udvalget for Uddannelse

Formål 
De to tværgående udvalg har sammen med Universitetsledelsen ansvaret for faglige 
spørgsmål og rammebetingelser, som går på tværs af AU’s fakulteter. Udvalgene har 
følgende overordnede formål:  

- at identificere og udvikle tværgående initiativer til udmøntning af universite-
tets fælles strategi inden for uddannelse, forskning, talentudvikling og eks-
ternt samarbejde, som kan understøtte og supplere fakulteternes egne initia-
tiver  

- at koordinere og videndele på tværs af fakulteterne
- at påvirke universitetets rammevilkår gennem samspil med regionale, natio-

nale og internationale beslutningstagere
- at rådgive universitetsledelsen i alle overstående områder

Opgaver  
De to tværgående udvalg forpligtes til at udføre deres arbejde i aktiv indbyrdes dialog 
og i dialog med fakulteter, institutter, administration, studenterorganisationer samt 
eksterne interessenter.  

Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde 
Udvalget Forskning og Eksternt Samarbejde har følgende hovedopgaver: 

- Nationale og internationale forskningspolitiske spørgsmål
- Incitamenter og virkemidler, som styrker samarbejdet på tværs af fakulteter, 

herunder uddeling af midler fra universitetsledelsens strategiske 
ledelsespulje

- Priser og medlemmer af fonde, udvalg mv. samt prioritering af projekter ved 
begrænsede opslag

- Rådgivning af universitetsledelsen vedr. Aarhus Universitets Forskningsfonds 
uddelingsstrategi og virkemidler 
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Udvalget for Uddannelse
Udvalget for Uddannelse har følgende hovedopgaver: 

-
-
- Nationale og internationale uddannelsespolitiske spørgsmål
- Incitamenter og virkemidler, som styrker samarbejdet på tværs af fakulteter-

ne, herunder uddeling af midler fra universitetsledelsens strategiske 
ledelses-pulje.

- AU’s uddannelsesprofil, herunder sikring af internationaliseringsinitiativer
- AU’s kvalitetspolitik på uddannelsesområdet (fra rekrutteringstidspunkt over 

gennemførelse af uddannelse til overgang til arbejdsmarkedet og efter- og vi-
dereuddannelse)

- Strategiske samarbejder med bl.a. gymnasieskolen og professionshøjskolerne 
(sammenhængende uddannelsessystem)

- Strategisk samarbejde med såvel det private som det offentlige arbejdsmar-
ked (uddannelsernes relevans) 

Udpegning og beslutningskompetence  
Rektor er formand for Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde, og prorektor 
er formand for Udvalget for Uddannelse. I hvert udvalg bistås formanden af en 
næst-formand udpeget af formanden blandt udvalgets medlemmer. Udvalgene 
orienterer løbende universitetsledelsen om arbejdet og fremlægger relevante sager 
til beslutning i universitetsledelsen.  

Udvalgenes medlemmer udpeges af dekanerne og skal som repræsentanter for fakul-
teterne sikre kommunikation mellem fakulteter og indgå aktivt i det tværgående ar-
bejde i udvalget, jf. opgavebeskrivelsen. I Udvalget for Uddannelse har fakultetet op 
til to medlemmer. I Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde har fakulteterne 
op til tre medlemmer.  

Udvalgene har beslutningskompetence inden for de sagsområder, som Universitets-
ledelsen har uddelegeret til udvalgene. 

I tilfælde af manglende enighed i udvalget foreligges sagen for universitetsledelsen. 

Arbejdsform  
Dagsorden for møderne udfærdiges af formand og næstformand, der også sikrer 
fremdrift og konkrete handlingsplaner for udvalgets hovedopgaver. Større tværgåen-
de dagsordenspunkter har en punktejer, der er ansvarlig for at inddrage relevante 
parter på universitetet i forhold til idéudvikling og høring, samt for at fremlægge evt. 
indstilling for universitetsledelsen. Det er en forudsætning for at arbejdet i udvalgene 
har legitimitet, at dagsorden inkl. sagsfremstilling og bilag er udsendt minimum 10 
dage forud for et møde. 
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Udvalget kan nedsætte midlertidige (ad hoc) eller permanente underudvalg til vare-
tagelse af afgrænsede opgaver eller med henblik på indspil af ideer/forslag til udval-
get.  

Inddragelse og åbenhed  
Udvalgene er forpligtet til at inddrage relevante aktører i udvalgets arbejde, herunder 
fakulteter/fakultetsledelser, studenterende/studenterorganisationer, institut-
ter/institutledere, studieledere, undervisere, akademiske råd, AU Fora, AUPA, Uni-
versitetspædagogisk netværk, administrative medarbejdere med ekspertindsigt mfl. 
Inddragelsen kan ske i form af høring, samarbejde om specifikke initiativer, deltagel-
se i underudvalg, seminarer med henblik på at diskutere større strategisk/politiske 
spørgsmål mfl.  

Budget  
I forbindelse med udarbejdelsen af universitetets budget, beslutter universitetsledel-
sen i evt. dialog med udvalgene det budget, som der kan disponeres inden for i det 
kommende år.  

Sekretariatsbetjening  
Udvalgene sekretariatsbetjenes af Universitetsledelsens sekretariat i tæt samarbejde 
med fællesadministrationen og i løbende dialog med fakultetssekretariaterne med 
henblik på at sikre, at årshjul, dagsordener og oplæg er koordinerede og har høj kvali-
tet.  
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Bilag 6 indeholder de senest tilgængelige udgaver af Aarhus Universitets tre store tværgående undersøgelser samt det 
seneste opsamlingsnotat vedrørende de tværgående studieledertal.  

I nævnte rækkefølge drejer det sig om:
• Uddrag af rekrutteringsundersøgelsen 2014
• Studiemiljøundersøgelsen 2014
• Beskæftigelsesundersøgelsen 2014  
 (hovedrapport for AU)
• Studieledertal, foråret 2016  
 (notat om aggregerede studieledertal)

DE TRE UNDERSØGELSER
De tre tværgående undersøgelser understøtter Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 
og dennes opbygning omkring en studerendes studieforløb fra studiestart (rekrutteringsundersøgelsen) over studietiden 
(studiemiljøundersøgelsen) til arbejdsliv efter endt uddannelse (beskæftigelsesundersøgelsen).  Rekrutteringsundersø-
gelsen gennemføres hvert andet år, studiemiljøundersøgelsen gennemføres hvert tredje år, mens beskæftigelsesunder-
søgelsen gennemføres hvert andet år for ordinære uddannelser og hvert tredje år for efter- og videreuddannelse.

Rekrutteringsundersøgelsen gennemføres blandt alle nyoptagne studerende på AU’s bachelor- og professionsbache-
loruddannelser samt alle nyoptagne på bachelor- eller kandidatniveau med en anden nationalitet end dansk og/eller 
et udenlandsk adgangsgrundlag til den pågældende uddannelse. Endelig omfatter undersøgelsen alle kandidatoptag-
ne med en adgangsgivende dansk bacheloruddannelse uden for Aarhus Universitet. I vedlagte uddrag findes resultater 
fra undersøgelsen blandt nyoptagne bachelor- og professionsbachelorniveau.

For adgang til den samlede rapport samt yderligere oplysninger om rekrutteringsundersøgelsen og tidligere udgaver af 
undersøgelsen henvises til kvalitetsportalen på Aarhus Universitet via dette link:

Studiemiljøundersøgelsen gennemføres blandt alle aktive studerende indskrevet på heltidsuddannelse ved Aarhus Uni-
versitet på tidspunktet for undersøgelsens gennemførsel. Undersøgelsen omfatter spørgsmål vedrørende de studerendes 
generelle trivsel, kontakt til medstuderende og undervisere, undervisningens organisering, arbejdsbyrde og -indsats, de 
fysiske og digitale rammer for studiet m.m. 

For yderligere oplysninger om studiemiljøundersøgelsen og adgang til fakultetsvise rapporter samt tidligere udgaver 
henvises til kvalitetsportalen på Aarhus Universitet:  

Bilag 6: 
TVÆRGÅENDE UDDANNELSESRELATEREDE  
UNDERSØGELSER PÅ AARHUS UNIVERSITET 

http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/undersoegelser/rekrutteringsundersoegelser/

http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/dokumentation/studiemiljoeundersoegelsen/
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BILAG 6: TVÆRGÅENDE UDDANNELSESRELATEREDE UNDERSØGELSER

Beskæftigelsesundersøgelsen er en undersøgelse af Aarhus Universitets dimittenders overgang til beskæftigelses og 
videre karriereforløb. Undersøgelsen omfatter dimittender fra alle uddannelsestyper: professionsbachelor, kandidat, ma-
ster, diplom (HD) og Ph.d. Dog indgår bacheloruddannelser som udgangspunkt ikke, da størstedelen fortsætter på en 
kandidatuddannelse, men kan indgå efter behov. Undersøgelsen gennemføres blandt 1- og 5 års dimittender fra ordi-
nære uddannelser og de seneste 3 år dimittender fra efter- og videreuddannelser

For yderligere oplysninger om beskæftigelsesundersøgelsen og adgang til tidligere udgaver henvises til kvalitetsportalen 
på Aarhus Universitet via dette link:

Alle tre undersøgelser offentliggøres som samlede rapporter på Aarhus Universitets kvalitetsportal. Derudover indgår ud-
valgte resultater fra studiemiljø- og beskæftigelsesundersøgelserne i de uddannelsesspecifikke datapakker. Der arbej-
des endvidere på, at resultater fra rekrutteringsundersøgelsen kan inkluderes i datapakkerne med virkning fra 2017.

STUDIELEDERTAL
Studieledertallene er semestervise opgørelser af de studerendes studieprogression og eksamensaktiviteter i det forgang-
ne semester. Tallene har været udarbejdet siden 2010 og udsendes til studieledere og studienævnene med henblik på 
løbende kvalitetsmonitorering af de enkelte uddannelser, ligesom de kan aggregeres til at danne baggrund for mo-
nitorering af studieprogression og karakterudvikling på fakultets- og universitetsniveau. Studieledertallene indgår som 
en central datakilde i datapakkerne og data gøres desuden tilgængelig for medarbejdere i de administrative centre til 
yderligere analyse og understøttelse af studieledere og studienævn.   

http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/dokumentation/beskaeftigelsesundersoegelsen/
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INTRO 
 
 
 
 
 
 
Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg foretages hvert andet år og er en del af AU’s 
kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Undersøgelsen er initieret gennem et samarbejde 
mellem Arbejdsgruppen til rekruttering af nationale studerende, Arbejdsgruppen til rekruttering 
af internationale studerende, AU Forskning og Eksterne Relationer (tidligere AU Kommunikation) 
og AU Uddannelse (tidligere AU Studieadministration). 
 
Hensigten med undersøgelsen er at få et grundlag for at udvikle og prioritere den nationale og 
internationale rekrutteringsindsats. Herunder at opnå viden om, hvordan de nye studerende 
søger informationer og benytter vejledningstilbud samt at skaffe viden om uddannelsesvalget 
blandt de personer, der har søgt om optagelse på AU 2014, heriblandt internationale 
studerende samt kandidatstuderende med en bachelor fra et andet universitet end AU. 
 
Formålet er yderligere præciseret ved:  

• at opnå viden om de nye studerendes baggrund, herunder uddannelse samt indsigt i 
hvor de studerende kommer fra såvel nationalt som internationalt  

• at få viden om de nye studerendes kendskab til en række udvalgte rekrutterings-
aktiviteter/informationskilder samt at få viden om disse rekrutteringsaktiviteter/ 
informationskilders betydning for de nye studerendes studievalg 

• at få øget viden om, hvilken betydning AU’s omdømme har for de nye studerendes 
studievalg 

• at opnå viden om de nye studerendes forventninger til studiestarten og det kommende 
studium på AU. 

 
Denne rapport består af tre dele.  

Del 1 består af en analyse baseret på svar fra en spørgeskemaundersøgelse blandt bachelor-
optagne, som: 

• har et dansk adgangsgrundlag  
• har fået tilbudt en studieplads (kun dem, som har takket ja indgår i selve analysen).  

 
Del 2 består af en analyse baseret på svar på en spørgeskemaundersøgelse blandt såvel 
bachelor- som kandidatoptagne, som: 

• har et udenlandsk adgangsgrundlag 
• har anden nationalitet end dansk 
• har fået tilbudt en studieplads på et fuldtidsstudium (kun dem, som har takket ja indgår 

i selve analysen). 
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Del 3 består af en analyse baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt kandidatoptagne, 
som:  

• har et dansk adgangsgrundlag, der ikke er fra AU 
• har fået tilbudt en studieplads 

 
Der vil i rapporten ikke blive givet anbefalinger i forhold til det fremtidige rekrutteringsarbejde. 
Rapportens resultater vil indgå i arbejdet i Arbejdsgruppen for rekruttering af nationale 
studerende og Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende og dermed bidrage 
til grundlaget for de beslutninger, der træffes i forhold til det fremadrettede rekrutteringsarbejde 
på AU. 
 
 
 

IAGTTAGELSER 
 
 
 
 
 
 

DEL 1: BA-OPTAGNE MED DANSK ADGANGSGRUNDLAG  
 
Baggrund for respondenterne, der har fået tilbudt en studieplads: 
• Aldersmæssigt er 70% op til og med 21 år, og 9% er over 24 år.   
• 49% af respondenterne er mænd, mens 51% er kvinder.   
• 97% har dansk nationalitet (inkl. Færøerne og Grønland). 
• 39% tilbydes studieplads på BSS, 25% på AR, 25% på ST og 11% på HE. 
• 64% har STX som adgangsgivende eksamen. 
 
Om respondenterne: 
• Generelt set besluttede cirka halvdelen af respondenterne sig for valg af uddannelse inden 

1. januar 2014 og omtrent halvdelen efter.  
• De hyppigste svar hos respondenterne i forhold til deres tvivl i forbindelse med studievalget 

var, at de havde været i tvivl om valget af uddannelse mellem forskellige faglige områder 
(på samme uddannelsesinstitution) efterfulgt af valget af uddannelse inden for samme 
faglige område (på samme uddannelsesinstitution). Blot 14% af respondenterne afkrydsede 
valg af universitet af som et tvivlsspørgsmål, mens de øvrige 86% altså ikke umiddelbart har 
været i tvivl om valget af AU som universitet.  

• Fremtidige karrieremuligheder og fag på adgangsgivende uddannelsessted betyder mere 
for den studerendes valg af uddannelse end påvirkning fra forældre/familie, 
venner/kæreste, undervisere på adgangsgivende uddannelsessted samt studievejledere 
generelt. 

• Respondenterne lægger stor og lige meget vægt på studiemiljøet og AU’s faglige 
omdømme (68%).  

• 83% af respondenterne siger, at Aarhus som studieby i høj grad eller i nogen grad har haft 
betydning for deres valg af uddannelse. 

Om udvalgte rekrutteringsaktiviteter 2014: 
• 89% svarer, at de i høj eller i nogen grad har fået de fornødne informationer i forhold til at 

træffe studievalget. 
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• 74% af respondenterne svarer, at de har kendskab til u-days, og halvdelen af disse har 
deltaget i arrangementet. Blandt de deltagende vurderer 79% at kvaliteten af de 
informationer, de modtog på u-days, var gode eller meget gode.  

• Uddannelse uden grænser er kendt af 54% af respondenterne, og 37% havde deltaget i 
arrangementet. Her havde oplægsdelen størst betydning for uddannelsesvalget. 

• Studiepraktikkens betydning for studievalget vurderes højt, da 77% svarer, at praktikken i høj 
grad eller i nogen grad har haft betydning for studievalget. 

• Det rullende Universitet har kun besøgt en lille del af landets 267 gymnasier, men alligevel er 
kendskabet til Det rullende Universitet på 37% blandt respondenterne. 

• 29% af respondenterne svarede, at de havde set kampagneannoncen med yourniversity-
billeder, 38% kendte hjemmesiden, mens 34% kender hashtagget.  

• 76% af respondenterne vurderede, at den information, de havde fået fra hjemmesiden 
studieguide.au.dk, var god eller meget god. 

• Kendskabet til Bachelorbogen er faldet. I 2011 angav 74%, at de havde kendskab til bogen, 
dette var faldet til 63% i 2012 og 58% i 2014. 

Om vejledning: 
• 29% af respondenterne svarede, at de havde benyttet muligheden for at få vejledning på 

AU, og 77% af disse respondenter vurderede, at vejledningen havde været god eller meget 
god. 

• 72% havde i høj grad eller i nogen grad fået den vejledning, de havde brug for i forhold til at 
foretage deres studievalg. 

 
 

DEL 2: INTERNATIONALE BA- OG KA-OPTAGNE  
 
Om respondenterne: 
• 76% af respondenterne svarede, at de har taget deres adgangsgivende eksamen i Norden 

eller i Øvrige EU. 
• 68% af respondenterne svarede, at de også havde søgt optagelse på andre universiteter. 

Om kendskab til AU: 
• 53% af respondenterne svarede, at de havde hørt om AU via internettet og 38% svarede fra 

en anden person.  
• Af de 53%, der havde angivet, at de havde fået kendskab til AU via internettet, svarede 

56%, at de havde anvendt Google eller anden søgemaskine til at nå frem til AU. 46% 
svarede, at de havde brugt au.dk, og 30% svarede, at de havde hørt om AU gennem 
studyindenmark.dk.. 

Betydende faktorer for studievalget: 
• Samlet set var den mest betydende faktor for valget AU som universitet. 38% af 

respondenterne angav denne faktor som den vigtigste.  
• Den vigtigste begrundelse for at søge optagelse på AU var AU’s omdømme og ranking 

(40%). Dernæst var uddannelserne på AU’s konkrete faglige indhold en afgørende factor 
for 32%. 

Om søgemønstre og ansøgningsprocessen: 
• 42% at de havde været i kontakt med en studievejleder eller anden AU ansat, før de 

indleverede ansøgningsblanketten, og heraf svarede 93%, at de havde tilfredse med en 
hjælp, de havde modtaget.. 

• 87% at de havde været tilfredse med den information de fik vedrørende ankomst og 
studiestart på AU. 
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• 56% at de havde mødt udfordringer ift. bolig i Aarhus. 
• www.au.dk er stadig en vigtig informationskilde både i forbindelse med 

ansøgningsprocessen og efterfølgende til at søge yderligere informationer. 

 
 

DEL 3: KA-OPTAGNE MED ADGANGSGIVENDE EKSAMEN FRA 
ØVRIG DK 
 
Om respondenterne: 
• 94% af respondenterne kommer fra Danmark. 
• 74% af respondenterne er kvinder. 

Om kendskab til AU: 
• 54% havde hørt om AU fra Venner, mens 53% havde kendskab fra søgning på nettet. 
• Den klart største grund til at vælge AU er som følge af en specifik kandidatuddannelse 

(81%). 
 
Kandidatdag: 
• 25% havde været til Kandidatdag på AU.  
• Især BSS- og AR-studerende havde deltaget i arrangementet. 
 
Ekstra informationssøgning: 
• 85% havde søgt ekstra information inden deres optagelse på AU. 
• 97% havde søgt det på www.au.dk, mens 32% havde været i kontakt med en vejleder på 

AU. 
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DEL 1:  
NYOPTAGEDE PÅ AU 
 

  

Bilag 6 Tværgående uddannelsesrelaterede undersøgelser på Aarhus Universitet
 Samlet ansøgning, side 190 af 420



9 
 

DIT STUDIEVALG 2014 

DATAGRUNDLAG 
 
 
 
 
 
 
I 2014 havde 6.919 ansøgere med et dansk adgangsgrundlag fået tilbudt optag på en af AU’s 
bacheloruddannelser. Respondenter, der sagde ja til optag, modtog det fulde spørgeskema. 
Studerende, som sagde nej tak til optag, har modtaget få særskilte spørgsmål. Resultaterne fra 
disse er ikke medtaget i denne rapport, da der er for få besvarelser blandt dem, der har sagt nej 
tak til den tilbudte studieplads.  
 
Data til denne rekrutteringsundersøgelse består dels af baggrundsdata fra det 
studieadministrative system STADS og dels fra spørgeskemaundersøgelsen. 
 
Følgende baggrundsdata er trukket fra STADS: 

• Alder 
• Køn 
• Fakultet 

Hvilket fakultet den studerende er blevet tilbudt studieplads på (AR, HE, ST, BSS). 
• Prioritet 

Hvilken prioritet den pågældende uddannelse har været for den studerende. 
• Nationalitet  

Hvilken nationalitet den studerende har 
• Adgangsgivende eksamen samt år for afslutning af denne 

Fra hvilken uddannelse har den studerende sin adgangsgivende eksamen, og i hvilket år er 
denne bestået. 

 
Det elektroniske spørgeskema er udformet i programmet LimeSurvey, hvor hver respondent har 
fået en ”nøgle”, således at den enkeltes besvarelse af spørgeskemaet har kunnet sættes 
sammen med den pågældendes information fra STADS.  
 
Tabel A på næste side giver en kort overordnet karakteristik af de BA-optagne, der har fået 
tilbudt en studieplads opdelt på dem, der har valgt at besvare hele spørgeskemaet og dem, der 
ikke eller kun delvist har besvaret spørgeskemaet på AU i 2014: 

• Aldersmæssigt er 70% op til og med 21 år, og 9% er over 24 år.   
• 49% af respondenterne er mænd, mens 51% er kvinder.   
• 97% har dansk nationalitet (inkl. Færøerne og Grønland). 
• 39% tilbydes studieplads på BSS, 25% på AR, 25% på ST og 11% på HE. 
• 64% har STX som adgangsgivende eksamen. 
 
Sammenlignet med den tilsvarende undersøgelse i 2012 er der umiddelbart små variationer i 
forhold til de optagne, der fik tilbudt studieplads. Et par procentpoints færre kvinder og et par 
procentpoints flere med dansk nationalitet har fået tilbudt en plads i 2014 i forhold til 2012 i 
undersøgelsespopulationen. Fordelingen fakulteterne imellem er også ændret en anelse, 
således at særligt ST tilbyder relativt flere studiepladser, og BSS tilbyder relativt færre 
sammenlignet med 2012.   
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Tabel A. Karakteristika for dem, der har fået tilbudt studieplads i alt, og dem, der har besvaret 
spørgeskemaundersøgelsen 
Kategori Spørgeskema Total 
  Ikke besvaret Besvaret 
Aldersgruppe 
17-21 år 69% 71% 70% 
22-24 år 22% 20% 21% 
25-30 år 7% 6% 7% 
31 år og derover 2% 3% 2% 
Total (pct) 100% 100% 100% 
Køn 
Kvinder 48% 57% 51% 
Mænd 52% 43% 49% 
Total (pct) 100% 100% 100% 
Fakultet 
AR 24% 28% 25% 
BSS 41% 36% 39% 
HE 9% 13% 11% 
ST 26% 23% 25% 
Total (pct) 100% 100% 100% 
Nationalitet* 
DK 97% 98% 97% 
Øvrige Norden 0,3% 0,3% 0,3% 
Øvrige EU/EØS 1,1% 1,3% 1,2% 
Ikke EU/EØS 1,5% 0,8% 1,2% 
Total (pct) 100% 100% 100% 
Adgangsgivende eksamen 
STX 63% 65% 64% 
HHX 19% 14% 17% 
HTX 7% 9% 8% 
HF 10% 11% 10% 
Andet 1% 1% 1% 
Total (pct) 100% 100% 100% 
Antal 
n= 4.376 2.543 6.919 

Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet 

 
* Enkelte respondenter er her udeladt, som følge af for få i kategorien. Dette har ingen 
indflydelse på de overordnede procentuelle fordelinger 
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OM RESPONDENTERNE 
 
 
 
 
 
 

OM ANALYSEN  
 
Analysen i del 1 omhandler de 2.500, der har sagt ja til tilbuddet om optagelse på AU, og som 
har svaret på det fulde spørgeskema. Som nævnt indgår dem, som takkede nej ikke i 
nedenstående analyse.  
 
For at tegne et billede af respondenternes adfærd blev de bedt om at besvare en række 
spørgsmål, der har betydning for deres studievalg, bl.a. tidspunkt for beslutning om studievalget, 
tvivl i forbindelse med studievalget, forventninger til studiet samt til studiestarten, og hvorvidt en 
række ydre faktorer samt AU’s omdømme og Aarhus som studieby har haft betydning for 
studievalget. Resultaterne af analysen af disse spørgsmål følger i dette afsnit. 
 

 
 
TIDSPUNKT FOR BESLUTNING OM AT SØGE UDDANNELSE I ÅR 
 
Det kan være svært at angive præcis, hvornår man træffer det endelige studievalg. Det er 
naturligvis klart, at beslutningen om, hvilket studium man ønsker at søge ind på, er en beslutning, 
der bygges op over tid. Med dette forbehold, bad vi alligevel de kommende studerende om at 
angive, hvornår de traf deres endelige beslutning om at søge ind på netop den uddannelse, de 
fik tilbudt studieplads på. 
 
Figur 1. Hvornår traf du din endelige beslutning om at søge netop denne uddannelse?  

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.,  

n= AR: 697, BSS: 901, HE: 321, ST: 579, Total: 2.498  
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Generelt set beslutter cirka halvdelen af respondenterne sig for valg af uddannelse inden 1. 
januar 2014 og omtrent halvdelen efter. Der ses dog en signifikant forskel mellem fakulteterne. 
Respondenter fra HE skiller sig ud ved langt tidligere end andre respondenter at træffe deres 
endelige studievalg, idet kun 33% traf deres studievalg efter den 1. januar 2014. Dette kan bl.a. 
skyldes de høje adgangskvotienter, der kræves for at komme ind på uddannelserne, hvilket 
igen kræver fokus tidligere fra den kommende studerende. Desuden er læge- og 
tandlægeuddannelserne begge professionsorienterede, og karrierevejene er synlige for de 
kommende studerende. Modsat HE er respondenterne på AR dem, der er senest til at træffe 
deres studievalg. Her viser det sig, at 58% traf deres endelige studievalg efter den 1. januar 
2014. Samme tendens gjorde sig gældende i 2012-undersøgelsen. 
 

 
  
TVIVL I FORBINDELSE MED STUDIEVALGET 
 
Respondenterne blev spurgt om, hvorvidt de havde været i tvivl om valg af studium, og en stor 
del af respondenterne svarede, at de havde oplevet dette. Der viste sig dog, at være 
signifikante forskelle mellem fakulteterne. Respondenterne fra BSS og ST svarede stort set 
identisk med 63% (ST) og 65% (BSS), der havde oplevet tvivl om studievalget, mens 71% fra AR 
svarede, at de var i tvivl om studievalget, hvilket kun var tilfældet for cirka halvdelen, nemlig 
53%, af respondenterne fra HE. Dette ligger i tråd med, at særligt respondenterne fra HE traf 
studievalget meget tidligt. 
  
 
Figur 2: Har du været i tvivl om dit studievalg? 

 Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000. 

 n= AR: 697, BSS: 901, HE: 321, ST: 579, Total: 2.498  

 
De personer, der havde svaret, at de havde været i tvivl om studievalget, blev efterfølgende 
spurgt om graden af deres tvivl. 83% svarede, at de i høj grad eller i nogen grad var i tvivl om 
deres valg af studium, hvilket havde et tilsvarende niveau i 2012-undersøgelsen.   
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Der er ikke signifikant sammenhæng mellem fakultet og graden af tvivl. 
 
 
Figur 3: I hvilken grad har du været i tvivl om dit studievalg? Fordelt på fakultet. 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet,  

n= AR: 498, BSS: 589, HE: 169, ST: 365, Total: 1.621 

 
 
Graden af tvivl hænger modsat sidste undersøgelse ikke sammen med køn, idet en næsten lige 
stor del af mændene som ved kvinderne svarede, at de har oplevet tvivl i forbindelse med 
studievalget. 
 
 
Figur 4: Har du været i tvivl om dit studievalg? Fordelt på køn. 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n= K:1.421, M:1.086, Total: 2.498 
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Det viser sig, at mændene i gennemsnit vægtede graden af tvivl mindre tungt end kvinderne. 
Blandt de respondenter, der havde angivet, at de var i tvivl, svarede 45% af kvinderne, at de i 
høj grad var i tvivl - blandt mændene vurderede 35% deres tvivl som værende i høj grad. 
 
 
Figur 5: I hvilken grad har du været i tvivl om dit studievalg? Fordelt på køn. 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p= 0,001 

n= K:936, M:685, Total: 1.621 

 
 
De respondenter, der svarede ja til, at de havde været i tvivl om deres studievalg, blev bedt om 
at angive, om det var en eller flere af faktorerne i den følgende graf, de var i tvivl om. På alle 
fakulteter var de hyppigste svar:  

• Valget af uddannelse mellem forskellige faglige områder (på samme uddannelses-
institution)  

• Valget af uddannelse inden for samme faglige område (på samme uddannelses-
institution) 

 
Forskellen mellem fakulteterne på de to spørgsmål er signifikant (henholdsvis Chi-2-test: p= 
0,004 og Chi-2-test: p= 0,002). De optagne på BSS og AR har været mest i tvivl om valget af 
uddannelse i forhold til mellem forskellige faglige områder (på samme uddannelsesinstitution), 
mens de optagne på ST har været mest i tvivl om valget af uddannelse inden for samme 
faglige område (på samme uddannelsesinstitution).  
 
Længden på uddannelsen havde ikke umiddelbart den store indflydelse på respondenternes 
tvivl (6%). Blot 14% af respondenterne afkrydsede valg af universitet som et tvivlsspørgsmål, 
mens de øvrige 86% altså ikke umiddelbart har været i tvivl om valget af AU som universitet. 
Blandt de 7%, som har svaret ”andet”, har tvivlen bl.a. omhandlet faktorer ”job- og 
karrieremuligheder”, ”tvivl på egne evner/kompetencer” og ”valget mellem konkrete 
uddannelser”. 
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Figur 6: Hvad har du været i tvivl om? (multiple choice)  

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet 

n= AR: 711, BSS: 921, HE: 325, ST: 586, Total: 2.543 

 

 
 
FORVENTNINGER TIL STUDIUM OG STUDIESTART 
 
Ligesom beslutningen om, hvilket studium man ønsker at søge optagelse på, er forventningerne 
til såvel studium som til studiestarten noget, der bygges op over tid.  
 
I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen er respondenterne blevet bedt om selv at 
formulere tre sætninger om både deres forventninger til det kommende studium og deres 
forventninger til den kommende studiestart på det valgte studium.  
 
På baggrund af de formulerede forventninger er der efterfølgende blevet foretaget en kvalitativ 
analyse af de indskrevne sætninger og ord for at opnå en dybere forståelse for samt brugbar 
anvendelse af respondenternes besvarelser i et fremadrettet arbejdsperspektiv. 
 
Forventninger til det kommende studium 
Resultatet af den kvalitative analyse viser nedenstående overordnede forventninger til det 
kommende studium. 
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De hyppigst formulerede forventninger til det kommende studium:  

• Respondenterne forventede at opnå lærdom – at blive klogere – udvide sin horisont. 

• Respondenterne beskrev, overvejede og prioriterede det faglige aspekt højt, herunder 
at de var klar til nye udfordringer på den front.  

• Respondenterne forventede faglige kompetencer hos undervisere, faglig fordybelse 
samt faglige udfordringer.  

• Respondenterne forventede ligeledes interesse, engagement og faglighed fra deres 
medstuderendes side, og at de med dem kunne indgå i et fagligt fællesskab. 

• Mange af respondenterne forventede, at skulle arbejde hårdt, specielt når det kom til 
læsning og selvstudie. 

• Respondenterne forventede også et godt socialt miljø på studiet.  
• Generelt var der overvejende positive forventninger til studiet. 

 
Forventninger til den kommende studiestart 
Som ovenfor beskrevet blev respondenterne ligeledes bedt om at formulere tre sætninger, der 
skulle beskrive deres forventninger til den kommende studiestart på AU.  
 
De hyppigst formulerede forventninger til studiestarten: 

• Respondenternes forventninger til studiestarten angik først og fremmest præsentationer 
og introduktioner til studiet og universitetet, men også en del udtrykte forventning om 
at høre om mulighederne efter endt studie. 

• De udtrykte desuden forventninger om et positivt studiemiljø. 
• De studerende forventede både en faglig og en social studiestart med fokus både på 

nye venner og ny viden. 
• De studerende forventede desuden at blive udfordret samt at møde mennesker, med 

hvem, de deler interesser. 
• De studerende forventede at arbejde hårdt på at studere. 
• Samtidigt var mange studerende især spændte på det faglige niveau.  

Holder man forventninger til henholdsvis studiet og studiestarten op mod hinanden, vægtede 
respondenterne det sociale og det faglige forskelligt.   
 
Det faglige aspekt var mere fremtrædende blandt respondenterne, når det kommer til 
forventningerne til deres kommende studium. Respondenterne gjorde sig ret konkrete 
overvejelser angående underviseres kompetenceniveau, medstuderendes engagement og 
fælles interesser.  
 
Det sociale aspekt har en stor vægt i forhold til studiet, men det er ikke ligeså fremtrædende 
som ved forventningerne til studiestarten, hvor der overordnet set er lige stor afvejning mellem 
det faglige og det sociale, men hvor der også lægges mere vægt på bl.a. nye sociale bånd, 
tanker om livet som studerende samt forventninger om en forvirrende og overvældende 
studiestart i hyppigere grad, end det er tilfældet i forhold til forventninger til det kommende 
studium.  
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FØRSTEPRIORITET 
 
Langt de fleste, der søger optagelse på AU, får tilbudt deres førsteprioritet. 87% har ligesom i 
2012-undersøgelsen angivet, at de har fået opfyldt deres 1. prioritet. 
 
Respondenter, der ikke fik opfyldt deres førsteprioritet, blev spurgt om, hvordan deres 
førsteprioritet ligner den uddannelse, de er kommet ind på, og forskellen fakulteterne imellem er 
signifikant.  
 
 
Figur 7. Når du nu ikke har fået opfyldt dit uddannelsesønske som 1. prioritet, hvordan ligner 
den tilbudte plads så din 1. prioritet?  

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000,  

n= AR: 114, BSS: 103, HE: 29, ST: 38, Total: 284 

 
 
Ovenstående figur viser, at det hyppigste svar fra respondenterne er, at de har sagt ja til en 
anden uddannelse, der er placeret i samme by. Dette gør sig især gældende for respondenter 
fra AR (84%), men også de øvrige tre fakulteter (BSS: 54%, HE: 48% og ST: 63%). Ved HE er der 
dog næsten en lige så stor en andel, som vælger den samme uddannelse i en anden by (45%).  
Respondenterne fra HE er i lighed med forrige undersøgelse mere villige til at flytte by for at 
starte på deres 1. prioritet end studerende fra de øvrige fakulteter, om end andelen er faldet 
markant med 17 procentpoints (fra 62% 2012 til 45% 2014). Dette kan måske tages som udtryk 
for, at 1. prioritetsuddannelsen er blevet knap så vigtig i forhold til byen, men der er tale om 
forholdsvis få respondenter i begge undersøgelser, og få ændringer i antal svar kan have stor 
indflydelse på procenterne.  
 
Også på BSS og ST indikerer resultaterne, at der måske er nogle forskydninger i resultaterne, 
men med modsat fortegn. På disse to fakulteterne tyder resultaterne således på, at byen i valg 
af uddannelse er blevet mindre vigtig, idet andelen som har svaret I samme by, men en anden 
uddannelse et er faldet henholdsvis 12 og 8 procentpoints sammenlignet med 2012 (BSS: fra 
66% til 54% og ST: fra 71% til 63%). Igen må særligt udviklingen for ST tages med forbehold som 
følge af få respondenter. 
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EKSTERNE FAKTORERS BETYDNING FOR VALGET  
 
Respondenterne er blevet spurgt om en række eksterne faktorers betydning for deres 
uddannelsesvalg. Der drejer sig om påvirkning fra venner, familie, fag på tidligere 
uddannelsessted, fremtidige karrieremuligheder med mere. Figuren nedenfor giver en oversigt 
over, hvor stor en andel af de optagne, der svarede, at de eksterne faktorer har nogen 
betydning eller stor betydning for valget af uddannelse. Der er signifikant forskel fakulteterne i 
mellem på alle spørgsmål undtagen Studievejledere generelt. 
 
 
Figur 8. Eksterne faktorers betydning (nogen/høj grad) for valg af uddannelse 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet,  

n= AR: 697, BSS: 901, HE: 321, ST: 579, Total: 2.498 

 
 
I lighed med forrige rekrutteringsundersøgelse svarede respondenterne, at det er fremtidige 
karrieremuligheder og fag på adgangsgivende uddannelsessted, der betyder mest for den 
studerendes valg af uddannelse (76%). Og som det fremgår af ovenstående figur, betyder de 
fremtidige karrieremuligheder mest på HE (87%) og på BSS (88%) og mindst på AR (57%). 
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Fagene på det adgangsgivende uddannelsessteds betydning er højst på ST (69%) og BSS (68%) 
og mindst på HE (60%). 
 
Forældre/familie, venner/kæreste samt lærere på adgangsgivende uddannelsessted har også 
forholdsvis stor indflydelse på den studerendes studievalg. Specielt respondenter fra HE (54%) 
vurderer forældres/families betydning højt for valget af uddannelse. 
 
 
 

AU’S OMDØMME 
 
Undersøgelsen belyser betydningen af universitets faglige omdømme, undervisernes faglige 
omdømme og studiemiljøets betydning for studievalget. 
 
De studerende blev bedt om at vurdere, i hvor høj grad de tre forskellige faktorer har haft 
betydning for deres studievalg. Figuren nedenfor viser andelen af respondenter, der har svaret 
høj grad eller nogen grad af betydning for studievalget.  
 
 
Figur 9. Betydning (nogen/høj grad) af AU’s omdømme 

Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet  

n= AR: 697, BSS: 901, HE: 321, ST: 579, Total: 2.498 

 
 
I lighed med sidste undersøgelse lægges mest vægt på studiemiljøet og AU’s faglige 
omdømme, og mindst vægt lægges på undervisningens/undervisernes omdømme. Det ses, at 
fordelingen er næsten identisk for de fire fakulteter. Respondenter fra HE og BSS lægger en 
smule mere vægt på studiemiljøet og AU’s faglige omdømme, når de skal vælge uddannelse, 
end respondenterne fra AR og ST. Totalt set viser figuren en fin balance mellem det sociale og 
faglige aspekt, når respondenterne vurderede ovennævnte faktorers betydning for studievalget. 
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AARHUS SOM STUDIEBY 
 
Respondenterne blev også i lighed med sidste rekrutteringsundersøgelse stillet en række 
spørgsmål, der knytter sig til Aarhus som studieby. De blev bedt om at forholde sig til den 
betydning, som byen Aarhus havde for uddannelsesvalget, samt i hvilket omfang 
respondenterne enten var flyttet eller havde planer om at flytte til Aarhus på grund af 
uddannelsen. 
 
Respondenterne blev indledningsvist spurgt om, på hvilket campus på AU, de var blevet tilbudt 
en studieplads. De respondenter, der havde svaret campus Aarhus, blev efterfølgende spurgt 
om i hvilken grad, at Aarhus som studieby havde haft betydning for deres valg af studium.  
 
Figuren nedenfor viser, hvorledes respondenterne fra de forskellige fakulteter vægter 
betydningen af Aarhus som studieby. Generelt tillagde respondenterne Aarhus stor betydning. 
83% kategoriserede betydningen som i høj grad eller i nogen grad.  
 
 
Figur 10. I hvilken grad har Aarhus som studieby haft betydning for dit valg af uddannelse?  

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet 

n= AR: 665, BSS: 869, HE: 318, ST: 545, Total: 2.397 
 
 
Der er ikke signifikant sammenhæng mellem fakulteter og betydningen af Aarhus som studieby 
for valg af uddannelse.  
 
Respondenterne blev endvidere spurgt om deres flytteplaner i forhold til Aarhus, jf. følgende 
figur.  
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Figur 11. Har du planer om, eller er du flyttet til Aarhus for at starte på din nye uddannelse på 
Aarhus Universitet?  

Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=2.397 
 
 
Samlet set svarer 78% af respondenterne, der er blevet tilbudt en studieplads på Campus 
Aarhus, at de enten er flyttet eller forventer at flytte til Aarhus for at påbegynde deres studium 
på AU.  
 
 
Iagttagelser i forhold til respondenterne 

• Ca. halvdelen af respondenterne traf deres studievalg inden 2014, mens den resterende 
andel traf deres studievalg i første halvdel af 2014. 

• De hyppigste svar hos respondenterne i forhold til deres tvivl i forbindelse med studievalget 
var, at de havde været i tvivl om valget af uddannelse mellem forskellige faglige områder 
(på samme uddannelsesinstitution) og valget af uddannelse inden for samme faglige 
område (på samme uddannelsesinstitution). Blot 14% af respondenterne afkrydsede valg af 
universitet af som et tvivlsspørgsmål, mens de øvrige 86% altså ikke umiddelbart har været i 
tvivl om valget af AU som universitet. 

• Fremtidige karrieremuligheder og fag på adgangsgivende uddannelsessted betyder 
generelt mere for den studerendes valg af uddannelse end påvirkning fra forældre/familie, 
venner/kæreste, undervisere på adgangsgivende uddannelsessted samt studievejledere 
generelt. 

• Respondenterne lægger stor og lige meget vægt på studiemiljøet og AU’s faglige 
omdømme (68%).  

• 83% af respondenterne siger, at Aarhus som studieby i høj grad eller i nogen grad har haft 
betydning for deres valg af uddannelse. 

 

  

78% 

22% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Total

Nej Ja

 
 Bilag 6 Tværgående uddannelsesrelaterede undersøgelser på Aarhus Universitet

 Samlet ansøgning, side 203 af 420



22 DIT STUDIEVALG 2014 

REKRUTTERINGSAKTIVITETER PÅ 
AARHUS UNIVERSITET 2014 
 
 
 
 
 
 
I de kommende afsnit følger en analyse af en række udvalgte rekrutteringstiltag, som har været 
anvendt i forbindelse med studievalg 2014. 
 
Inden selve analysen af de udvalgte rekrutteringsaktiviteter præsenteres, følger her en kort 
introduktion af de overordnede bærende principper og tankerne bag de forskellige 
rekrutteringsaktiviteter.  
 
Tankerne bag rekrutteringsaktiviteterne 
Det bærende princip for alle universitetets rekrutteringsaktiviteter er, at de er baseret på 
vejledning og sammensat så de forløber hele året rundt, samt at de er sammensat, så 
universitetet i videst muligt omfang når de relevante målgrupper på de for målgruppen 
relevante tidspunkter. 
 
Set i sammenhæng over et år tilbyder AU studieafklarende aktiviteter til: 

• Unge, som har brug for en introduktion til universitetsstudier (fx 
uddannelsesmesser, foredrag, Det rullende Universitet, webstudieguide, 
studievejledning, Bachelorbogen). 

• Unge, som vil vide mere om en bestemt uddannelse (fx u-days/åbent hus, 
webstudieguide, studievejledning, Bachelorbogen). 

• Unge, som vil bekræftes i deres valg (studiepraktik, u-days/åbent hus, 
webstudieguide, studievejledning). 

Der arbejdes sideløbende målrettet med at skabe og udnytte indre sammenhæng i 
aktiviteterne – dels ved en genkendelse i det grafiske udtryk, dels ved at et arrangement leder 
videre til det næste.  
 
Aktiviteterne bygger som hovedregel på, at: 

• Studievejledningen på AU er lettilgængelig og kan kontaktes via telefon, ved 
at møde personligt op, via mail og via chat. 

• AU har et solidt samarbejde med gymnasieverdenen med seriøse tilbud til 
både elever og lærere på tidspunkter, som er tilrettelagt i samarbejde med 
gymnasieskolerne. 

• Uanset i hvilken sammenhæng man møder AU, bydes der på seriøs og 
vedkommende vejledning. 

• AU arbejder bevidst med at have tilbud til den uddannelsessøgende, uanset 
hvor vedkommende befinder sig i processen med at træffe sit 
uddannelsesvalg. 

Besøgsordninger 
Mange fagområder tilbyder forskellige besøgsordninger, hvor hold eller klasser kan besøge 
universitetet og få rundvisninger, laboratoriehjælp eller lignende. Gymnasieelever kan også få 
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hjælp til større skriftlige opgaver. AU sender også forskere ud på fx gymnasieskoler for at holde 
foredrag, AU’s museer tilbyder forskellige aktiviteter i deres skoletjenester, og de fleste 
fagområder holder inspirationsdage for gymnasielærere en gang om året.  
 
Kerneaktiviteter 
Ud over de forskellige besøgsordninger har AU et større antal rekrutteringsaktiviteter, som anses 
for kerneaktiviteter og er fælles for alle fagområder. Herunder uddannelsesmesser, u-days og 
åbent hus på Campus Emdrup og AU Herning, studiepraktik og naturligvis studievejledning, som 
også findes året rundt. Webstudieguiden (www.au.dk/studieguide) og Bachelorbogen er også 
en væsentlig aktivitet i arbejdet med rekruttering. Hele dette arbejde suppleres med den 
brugergenererede portal yourniversity.au.dk som viser livet som studerende på AU og er skabt af 
studerende for både nuværende og kommende studerende.  
 
Alle aktiviteterne understøttes af en årlig rekrutteringskampagne, som via forskellige medier gør 
de unge opmærksomme på muligheder for at studere ved Aarhus Universitet og ikke mindst 
mulighederne for at få hjælp til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. 
 
 
 

HAR RESPONDENTERNE FÅET DEN FORNØDNE INFORMATION 
FOR AT TRÆFFE STUDIEVALGET? 
 
Af grafen nedenfor ses en oversigt over respondenternes vurdering af, hvorvidt de samlet set fik 
den information, de havde brug for i forbindelse med at de skulle træffe deres studievalg.  
 
Her svarer 33% af respondenterne, at de i høj grad fik den information, de havde brug for, og 
89% svarede, at de i høj grad eller i nogen grad fik de fornødne informationer for at træffe 
studievalget. Det er på niveau og måske en anelse højere i forhold til forrige 
rekrutteringsundersøgelse, hvor 87% svarede, at de i høj grad eller i nogen grad havde fået den 
information, som de havde brug for i forhold til at foretage deres studievalg.  
 
 
Figur 12. Har du generelt fået den information, som du havde brug for i forhold til at foretage 
dit studievalg? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=2.498 
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På de kommende sider følger en gennemgang af udvalgte rekrutteringsaktiviteter, der har 
været anvendt op til studiestart 2014.  
 
 
 

U-days 
 
U-days er et veletableret samarbejde mellem alle uddannelsesinstitutioner i Aarhus, og helt 
konkret er u-days åbent hus på 135 uddannelser i Aarhus. Over tre dage i slutningen af februar 
og begyndelsen af marts åbner de videregående uddannelsesinstitutioner dørene med det 
formål at give kommende studerende lejlighed til at opleve uddannelserne indefra med 
prøveforelæsninger, rundvisninger, møde med undervisere, studerende, studievejledere, 
kandidater i første job med videre. U-days går et lag dybere end uddannelsesmesserne. I 2014 
besøgte 9.530 u-days, og heraf besøgte 5.315 AU. Arrangementet er åbent og uden tilmelding. 
 
Generelt er kendskabet til u-days højt. Samlet set svarede 74% af respondenterne, at de kendte 
u-days, og 35% svarede, at de havde benyttet sig af tilbuddet. Kendskabet var højt på alle fire 
fakulteter, og der var ikke signifikant forskel fakulteterne imellem. Kendskabet til u-days er 
umiddelbart steget en anelse med tre procentpoints fra 71% i 2012 til 74% i 2014. 
 
 
Figur 13. Hvad er dit kendskab til u-days (åbent hus)? 

Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=2.489 

 
 
De studerende, der havde deltaget i u-days, blev spurgt om, i hvilken grad u-days havde haft 
betydning for deres studievalg. Resultaterne viser, at betydningen af u-days er stor, og 66% af de 
respondenter, som deltog ved u-days, svarede, at u-days i høj eller i nogen grad har haft 
betydning for deres studievalg, jf. følgende figur. Respondenternes vurdering af u-days’ 
betydning for valg af uddannelse er uændret i forhold til vurderingen i 2012. 
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Figur 14. I hvilken grad har u-days (åbent hus) haft betydning for dit valg af uddannelse? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=874 

 
 
Kvaliteten af den information, de studerende har modtaget på u-days, vurderes som værende 
meget høj. 79% af respondenterne vurderede den til god eller meget god, og kun en meget lille 
gruppe på 2% vurderede informationen som dårlig, mens ingen vurderede kvaliteten til meget 
dårlig. Også dette er samme niveau som 2012.  
 
 
Figur 15. Hvordan vurderer du kvaliteten af den information, du fik gennem dit besøg på 
u-days (åbent hus)? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=874 
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UDDANNELSE UDEN GRÆNSER, JANUAR/FEBRUAR 2014 
 
Uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser finder sted i fem danske storbyer hvert år i 
januar/februar måned. Ca. 50.000 unge deltager i messerne. AU’s formål med at deltage i 
uddannelsesmessen er at give kommende studerende en bred introduktion til mulighederne for 
at tage en universitetsuddannelse. Messen er for mange elever det første, introducerende møde 
med universitetet og skal informere om muligheden for at besøge bachelor.au.dk, komme til u-
days, kontakte en studievejleder med videre. 
 
Messen består af en ”oplægsdel” og en ”messedel”. Oplægsdelen er arrangeret af Studievalg, 
og det er obligatorisk for alle 3.g.-elever at deltage i mindst to studieorienterende oplæg i 
forbindelse med messen (dog ikke i Sønderjylland). Til gengæld er det frivilligt, om eleverne 
besøger messedelen, som præsenterer de fleste videregående uddannelser i Danmark samt en 
del erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser, højskoler, faglige organisationer, virksomheder 
m.fl. Oplægsdelen af messen bliver markedsført under forskellige navne, alt efter hvilket 
studievalgscenter som arrangerer. ”Uddannelse uden grænser” er det samlede navn for hele 
messen, men messen kan lige så godt være kendt som ”karrierevalg”, ”uddannelses- og 
karrieredag” eller ”studie- og joboplæg”.  
 
Uddannelse uden grænser, januar 2014 
Uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser foregik i januar 2014, og messebesøget er 
obligatorisk for regionens gymnasielever, for anden og/eller tredje årgang på 
ungdomsuddannelserne. 
 
Respondenterne blev bedt om at svare på, hvorvidt de kendte til messen. Her svarede 46% af 
respondenterne, at de ikke kendte den, på trods af at der er tale om en obligatorisk aktivitet. Det 
er umiddelbart et fald fra 57% i 2012-undersøgelsen. 37% af dem, der svarede, tilkendegav at 
de kendte til messen og havde deltaget i den.  
 
 
Figur 16. Hvad er dit kendskab til uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser, januar og 
februar 2014 i Aalborg, Herning, Odense, Aarhus eller København? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014.  Aarhus Universitet 
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Messen er, som tidligere nævnt, delt i en oplægsdel med forskellige foredrag og en messedel 
med udstilling fra de forskellige institutioner. De 928 respondenter, der havde deltaget i messen, 
blev yderligere bedt om at vurdere begge deles betydning for studievalget. Som det fremgår af 
følgende figur vurderede 41% af respondenterne, at oplægsdelen i nogen grad eller i høj grad 
har haft betydning for valg af uddannelse.   
 
 
Figur 17. I hvilken grad har oplægsdelen haft betydning for dit valg af uddannelse?  

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=928 

 
 
Det fremgår endvidere af nedenstående figur, at kun 25% af de respondenter, der deltog i 
uddannelsesmessen, vurderede at messedelen har haft høj grad eller nogen grad af betydning 
for studievalget. 40% vurderede, at messedelen i ingen grad har haft betydning for studievalget.  
 
 
Figur 18. I hvilken grad har messedelen haft betydning for dit valg af uddannelse?  

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=928 
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Som det fremgår af den følgende figur fandt 46% kvaliteten af informationen gennem 
messedelen som meget god eller god, mens en lille del fandt den dårlig eller meget dårlig. Det 
kan derfor overraske, at der ikke er flere, der angav, at messedelen har haft betydning for 
studievalget. 
 
 
Figur 19: Hvordan vurderer du kvaliteten af den information, som du fik gennem messedelen? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=928 
 
 
Hele 60% vurderede, at kvaliteten af informationen gennem oplægsdelen var meget god eller 
god, jf. nedenstående figur. Der ses ingen signifikant forskel mellem fakultet og vurderingen af 
kvaliteten af oplægsdelen.  
 
Kvaliteten af messedelen vurderes således lidt lavere end kvaliteten af oplægsdelen.  
 
 
Figur 20. Hvordan vurderer du kvaliteten af den information, som du fik gennem oplægsdelen? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=928 
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STUDIEPRAKTIK PÅ AU 
 
Studiepraktik på Aarhus Universitet er et tilbud til potentielle studerende, der har afsluttet en 
gymnasial uddannelse eller er i gang med sidste år af en gymnasial uddannelse. Formålet med 
studiepraktik er at give den potentielle studerende mulighed for at få uddannelsen helt ind 
under huden. Studiepraktik byder på tre dage med indblik i både studier og studieliv gennem 
særligt tilrettelagte programmer, som introducerer undervisningsformer i samvær med 
universitetsstuderende, undervisere og studievejledere. Studiepraktik giver et dybere indblik i 
studiet og studielivet end f.eks. u-days 2.482 deltog i studiepraktik på AU i 2014. Andre fik tilbudt 
en praktikplads, som de ikke ønskede at benytte. 
 
 
Figur 21. Kendskab til studiepraktik på Aarhus Universitet  

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=2.498 

 

 
Kendskabet til studiepraktik blandt respondenterne var meget stort, idet kun 22% ikke kendte til 
muligheden. En fjerdedel af de adspurgte havde endvidere benyttet sig af ordningen svarende 
til 617 personer.  
 
Der er ikke en signifikant sammenhæng mellem fakultet og kendskabet til studiepraktik.  
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Figur 22. Betydning af studiepraktik på Aarhus Universitet for studievalget 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014, n=617 

 
 
De 617 respondenter, der svarede, at de havde deltaget i studiepraktikken, blev spurgt om 
praktikkens betydning for studievalget. Generelt tilskrives studiepraktikken stor betydning, og 
totalt set svarede 77%, at den i høj grad eller i nogen grad havde haft betydning for 
studievalget. Niveauet er tilsvarende 2012-undersøgelsen.  
 
Ikke blot tillægges studiepraktikken stor betydning for studievalget, også den information, den 
studerende fik gennem sit studiepraktikophold, blev vurderet højt. 84% af de respondenter, der 
havde deltaget i studiepraktikken, vurderede informationen som god eller meget god. Niveauet 
er tilsvarende 2012-undersøgelsen. 
 
 
Figur 23. Hvordan vurderer du kvaliteten af den information, du fik gennem studiepraktik på 
Aarhus Universitet? 

Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=617 
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DET RULLENDE UNIVERSITET 
 
Det rullende Universitet er ikke en primær rekrutteringsaktivitet. Det rullende Universitet er et 
tilbud, hvor forskere og studerende fra hele AU tilbyder at komme ud til gymnasier og overtage 
al undervisning for en dag. Formålet med Det rullende Universitet er dels at give 
gymnasieelever en smagsprøve på den faglighed, de vil møde på universitetet, og give dem et 
indblik i, hvordan det er at studere på universitetet, dels at give de universitetsstuderende 
erfaring med at formidle deres faglighed samt at åbne deres øjne for gymnasiesektoren som en 
kommende karrierevej (erhvervsvejledning). 
 
I modsætning til AU’s øvrige tilbud til gymnasieelever, henvender Det rullende Universitet sig til 
hele gymnasier. Det vil sige, at alle gymnasiets elever bliver undervist af universitetsstuderende 
og forskere i en hel dag. Gennem undervisningen får gymnasieeleverne indblik i den faglighed, 
man møder på et universitet, og herigennem øges elevernes lyst til at læse på et universitet 
forhåbentlig. Det rullende Universitet har fokus på den faglige undervisning, og det er vigtigt at 
bemærke, at det er primært gymnasiet, som har sammensat skemaet for dagen. Eleverne har 
således som udgangspunkt ikke indflydelse på fagvalget. Det rullende Universitet har i 2014 
både oplevet, at et gymnasium har ansøgt om undervisningsbesøg på opfordring fra eleverne, 
og at elevrepræsentanter har deltaget i udvælgelsen af undervisere samt deltaget i 
planlægning af undervisningen. Det rullende Universitet bakker op om denne udvikling med 
henblik på, at eleverne påtager sig værtsrolle og ejerskab for dagen.  
 
Studievejledning er som udgangspunkt et fast tilbud ved Det rullende Universitet. Det er ikke 
obligatorisk, at Den rullende Vejledning følger Det rullende Universitet, men det er en 
tilvalgsmulighed for den enkelte gymnasieskole. Siden tilbuddet blev en fast bestanddel af Det 
rullende Universitet, har alle gymnasieskoler takket ja hertil. Det rullende Universitet tilbyder en 
uddannelsescafé i slutningen af undervisningsdagen, hvor samtlige studenterundervisere, som 
har deltaget på dagen, stiller op i et af skolens fællesområder i 30 minutter, så alle gymnasiets 
elever kan få en personlig samtale med en af de universitetsstuderende, hvis de ønsker det. På 
den måde fungerer uddannelsescaféen som en bredere studievejledning med den personlige 
historie i centrum, hvilket kan supplere studievejlederens mere faktuelle viden.  
 
Som det fremgår af den følgende figur svarede 24% af respondenterne i 
spørgeskemaundersøgelsen, at de kendte til og havde haft besøg af Det rullende Universitet. 
Det er en stigning på 9% i forhold til forrige års undersøgelse. Yderligere 13% havde kendskab til 
Det rullende Universitet, men har ikke haft besøg. Det rullende Universitet besøger stadig kun et 
fåtal (men dog et stigende antal) af landets gymnasier. I skoleåret 2013/2014 besøgte Det 
rullende Universitet 40 gymnasier.  
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Figur 24. Kendskab til Det rullende Universitet 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=2.543 
 
 
De respondenter, der havde svaret, at de havde haft besøg af Det rullende Universitet, blev bedt 
om at svare på, i hvilken grad besøget af Det rullende Universitet havde haft betydning for deres 
valg af uddannelse. Her svarede 78%, at besøget i mindre grad eller i ingen grad havde haft 
betydning for deres valg af uddannelse, og 21% svarede, at det i høj eller i nogen grad havde 
haft betydning. Dette skal højst sandsynligt ses i lyset af, at Det rullende Universitet ikke er en 
decideret rekrutteringsaktivitet, men at fokus i højere grad er på det faglige indhold. 
 
 
Figur 25. I hvilken grad har Det rullende Universitet haft betydning for dit valg af uddannelse?  

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=607 

 
 
Respondenterne, der havde haft besøg af Det rullende Universitet, blev desuden bedt om at 
forholde sig til kvaliteten af den information samt den undervisning, de fik ved besøget. 
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Figuren nedenfor viser, at 56% af respondenterne vurderede kvaliteten af den information, de fik 
ved besøget af Det rullende Universitet, til god eller meget god. En stigning på 9 procentpoints, 
sammenlignet med 2012. Det er ikke samme høje kvalitetsvurdering som informationerne giver 
på bl.a. u-days og studiepraktikken, men Det rullende Universitet er heller ikke en målrettet 
rekrutteringsaktivitet, og det kan umiddelbart ikke sammenlignes. 
 
 
Figur 26. Hvordan vurderer du kvaliteten af den information, du fik gennem Det rullende 
Universitet?   

Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=607 

 
Kvaliteten af undervisningen, der blev modtaget i forbindelse med besøg af Det rullende 
Universitet, blev vurderet forholdsvist højt, idet 61% mente, at den var meget god eller god. Kun 
cirka 5% vurderede den som værende dårlig eller meget dårlig. 
 
 
Figur 27. Hvordan vil du vurdere kvaliteten af den undervisning du fik gennem Det rullende 
Universitet? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=607 
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ÅBENT HUS CAMPUS HERNING 
 
Åbent Hus Campus Herning havde i 2014 110 besøgende. 186 af respondenterne i denne 
undersøgelse udtrykte kendskab til arrangementet. Heraf havde 12% svarende til 27 personer 
deltaget i det. Det vil sige, at følgende resultater stammer fra cirka en fjerdedel af alle 
besøgene.  
 
 
Figur 28. Hvad er dit kendskab til Åbent Hus Campus Herning? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet., n=186 

 
 
Af de 27 respondenter, der deltog i Åbent Hus Campus Herning svarede lidt under halvdelen 
(48%), at det i høj grad eller i nogen grad havde betydning for uddannelsesvalget, mens 17% 
svarede, at det i ingen grad havde betydning herfor. 
 
 
Figur 29. Betydning for valg af uddannelse 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet., n=23 
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En stor del af respondenterne vurderede, at den information, der blev opnået gennem 
arrangementet, enten var god eller meget god  (74%). Ingen respondenter angav den til at 
være dårlig eller meget dårlig. 
 
 
Figur 30. Hvordan vurderer du kvaliteten af den information, du fik gennem dit besøg på Åbent 
Hus Campus Herning? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet., n=23 

 
 
 

ÅBENT HUS CAMPUS EMDRUP  
 
Åbent Hus Campus Emdrup havde 50 besøgende i 2014. 93 af respondenterne i dette 
spørgeskema kender til Åbent Hus Campus Emdrup. Heraf har 4% svarende til fire respondenter 
deltaget i arrangementet. Dette giver et meget lille grundlag at konkludere ud fra, og 
resultaterne er derfor ikke medtaget i foreliggende rapport. 
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REKRUTTERINGSKAMPAGNE 2014 
 
Kampagnen for 2014 byggede på en helt ny brugergenereret platform: Yourniversity.au.dk. 
  
Målsætningen med kampagnen var at vejlede og tiltrække ansøgere til 
bacheloruddannelserne ved at få dem til at gå på opdagelse på yourniversity.au.dk. 
 
Yourniversity er en levende platform, hvor de studerende kan dele deres studieliv med deres 
45.000 medstuderende og resten af verden på en direkte, uredigeret og troværdig måde. 
#Yourniversity-kampagnen giver de potentielle nye studerende et nuanceret og ærligt billede 
af ”livet på uni”. I løbet af 2014 er mere end 7000 fotos, film og tweets blevet delt på Instagram 
og Twitter af over 1000 studerende. Det forventes at kendskabet til yourniversity-kampagnen vil 
vokse over tid.     
  
Rekrutteringskampagnen har haft et ekstra medietryk op mod ansøgningsfristerne den 15. marts 
og 5. juli. 
 
Kampagnen bestod af følgende elementer: 

• Et dedikeret website: yourniversity.au.dk med de studerendes egne 
fortællinger i film og fotos. 

• Plakater på landets togstationer. 
• Webkampagne på en lang række websites, inkl. små reklamefilm. 
• Biografreklamer. 
• Annoncer i uddannelsestillæg. 
• Materiale omdelt på landets gymnasieskoler. 

 
 
Som det fremgår af følgende figur, har 29% af respondenterne set AU’s kampagne rettet til 
uddannelsessøgende i 2014, mens 64% ikke har set kampagnen. BSS har fleste respondenter, 
der har set kampagnen (35%), mens ST har klart færrest med 20%. HE og AR fordeler sig 
nogenlunde som gennemsnittet. 
 
 
Figur 31. Aarhus Universitet har rettet en kampagne mod uddannelsessøgende i 2014. Har du 
set kampagnen? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000. 

n= AR: 697, BSS: 901, HE: 321, ST: 579, Total: 2.498 
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Af nedenstående figur ses det, at 38% kendte yourniversity.au.dk og heraf havde 7% allerede 
brugt siden.  
 
 
Figur 32. Hvad er dit kendskab til yourniversity.au.dk? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=2.498 

 
 
Af de 7% svarende til 170 respondenter svarede 10%, at siden i høj grad eller i nogen grad 
havde påvirket deres uddannelsesvalg. 64% mente, at siden i ingen grad havde haft betydning 
for deres uddannelsesvalg. 
 
 
Figur 33. I hvilken grad har yourniversity.au.dk påvirket dit uddannelsesvalg? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=170 
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I et åbent svarfelt udtrykte langt størstedelen af de respondenter, der kendte til og har brugt 
yourniversity.au.dk, en meget positiv opfattelse af siden. Især var det positivt, at det gav et 
indblik i studielivet, som viste, at det at studere er meget andet end tykke bøger og 
forelæsninger. En del følte behov for at understrege, at siden ikke havde haft afgørende 
betydning for studievalget. 
 
Som det ses nedenfor kendte cirka en ligeså stor andel af respondenterne #yourniversity som 
yourniversity.au.dk. 
 
 
Figur 34. Kender du #yourniversity?  

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=2.498 

 
 
Udover kampagnesiden og hashtagget blev respondenterne spurgt om, om de følger AU på 
nogle sociale medier.  
 
 
Figur 35. Følger du Aarhus Universitet på Facebook, Instagram eller Twitter? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=1.224 
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Som det fremgår af ovenstående figur, fulgte en meget stor andel af respondenterne AU på 
Facebook (84%). 13% fulgte AU på Instagram, mens kun 3% fulgte med på Twitter. 
 
Heraf er hele 61% formodentligt først begyndt at følge AU efter at have søgt optagelse ved 
kvote 2 eller 1, hvilket ses af nedenstående figur. Det tyder på, at man først for alvor søger AU på 
de sociale medier, når man har besluttet sig for at tage en uddannelse på AU.  
 
 
Figur 36. Hvor længe har du fulgt os på Facebook, Instagram eller Twitter? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=490 

 
 
Ca. 27% af respondenterne svarede, at de brugte andre sociale medier. De blev dernæst bedt 
om at angive hvilke i et tekstfelt. Her var de største medier snapchat, tumblr, LinkedIn og 
YouTube.  
 
 
 

WEBSTUDIEGUIDEN OG BACHELORBOGEN 
 
Webstudieguiden 
Webstudieguiden (studieguide.au.dk) er AU’s egen studieguide og en væsentlig platform i 
rekrutteringsarbejdet. Det er her, de kommende studerende kan finde og søge informationer om 
alt lige fra fagbeskrivelser, studieordninger, optagelseskrav, film om livet som studerende til at 
stille spørgsmål til studievejlederne på chatten.  
 
Webstudiegudien spiller en central rolle for rekrutteringskampagnen. I 2014 var der 1.507.268 
besøg på bachelor.au.dk (dog obs på ny opgørelsesform i forhold til tidligere). Der arbejdes 
løbende med at videreudvikle indhold, fx vedrørende universitetets vejledningstilbud og 
studieliv, samt med at skabe en øget synliggørelse af diverse rekrutteringsaktiviteter såsom 
messer m.v. 
 
Webstudieguiden kan tilbyde de kommende studerende hjælp, uanset hvor de befinder sig i 
studievalgsprocessen. 
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Bachelorbogen  
Bachelorbogen udkommer hvert år i uge 43. Oplaget var på 18.000 eksemplarer i 2013. Bogen 
uddeles til studiepraktikanter og på uddannelsesmesser. Derudover udsendes den til alle 
gymnasieskoler, højskoler, biblioteker, arbejdsformidlinger og studievalgscentre i Danmark. 
Bachelorbogen er en introduktion til AU’s uddannelser, og bogen giver den 
uddannelsessøgende et første indblik i studier, studieliv og karrieremuligheder.  
 
 
Figur 37. Kendskab til Bachelorbogen og Webstudieguiden  

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=2.498 og n=2.498 

 
 
89% angav, at de kendte Webstudieguiden. Dette tal var præcist det samme i 
rekrutteringsundersøgelsen i 2012. 75% svarede, at de havde brugt siden, hvilket også stort set 
stemmer overens med de 76%, der i 2012 svarede, at de har anvendt studieguiden i forbindelse 
med deres studievalg.  
 
Ser man på den trykte bachelorbog, har 58% svaret, at de kender til bogen, og 38% at de også 
havde anvendt den. Det er færre end forrige år, hvor 63% svarede, at de havde kendskab til 
bogen, og 43%  at de havde anvendt den. Udviklingen viser som forventet, at brugen af trykte 
medier falder til fordel for brugen af webmedier. Dette følger også udviklingen mellem 2011 og 
2012, hvor anvendelsen og kendskabet også var faldet.  
 
De respondenter, der svarede, at de havde anvendt Webstudieguiden, og de respondenter, der 
havde anvendt Bachelorbogen, blev bedt om at vurdere graden af betydning for deres 
studievalg samt vurdere informationskvaliteten.  
 
  

38% 

75% 

20% 

14% 41% 

12% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kendskab til
Bachelorbogen

Kendskab til
studieguide.dk

Kender ikke

Kender, men har ikke brugt
den

Kender og har brugt den

Bilag 6 Tværgående uddannelsesrelaterede undersøgelser på Aarhus Universitet
 Samlet ansøgning, side 222 af 420



41 
 

DIT STUDIEVALG 2014 

Figur 38. Vurdering af betydning for studievalget: Bachelorbogen og Webstudieguiden 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=961og n=1863 

 
 
Det ses, at begge tilbud har haft en betydning for studievalget. Blandt respondenter, der havde 
brugt Bachelorbogen, vurderede 64%, at bogen havde haft høj eller nogen grad af betydning. 
Dette tal var 60% for Webstudieguiden.  
 
 
Figur 39. Vurdering af informationskvaliteten af Bachelorbogen og Webstudieguiden  

  
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=961og n=1.863 

 
 
Generelt er informationskvaliteten vurderet højt, da 81% vurderede Bachelorbogen til god eller 
meget god, mens samme tal for Webstudieguiden er 76%. 
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Om udvalgte rekrutteringsaktiviteter 2014: 

• 89% svarer, at de i høj eller i nogen grad har fået de fornødne informationer i forhold til at 
træffe studievalget. 

• 74% af respondenterne svarer, at de har kendskab til u-days, og halvdelen af disse har 
deltaget i arrangementet. Blandt de deltagende vurderer 79% at kvaliteten af de 
informationer, de modtog på u-days, var gode eller meget gode.  

• Uddannelse uden grænser er kendt af 54% af respondenterne, og 37% havde deltaget i 
arrangementet. Her havde oplægsdelen størst betydning for uddannelsesvalget. 

• Studiepraktikkens betydning for studievalget vurderes højt, da 77% svarer, at praktikken i høj 
grad eller i nogen grad har haft betydning for studievalget. 

• Det rullende Universitet har kun besøgt en lille del af landets 267 gymnasier, men alligevel er 
kendskabet til Det rullende Universitet på 37% blandt respondenterne. 

• 29% af respondenterne svarede, at de havde set den nye kampagneannonce med 
yourniversity-billeder, og 38% kendte den nye hjemmeside, mens 34% kendte hashtagget.  

• 76% af respondenterne vurderede, at den information, de havde fået fra hjemmesiden 
studieguide.au.dk, var god eller meget god. 

• Kendskabet til Bachelorbogen er faldet. I 2011 angav 74%, at de havde kendskab til bogen, 
dette var faldet til 63% i 2012 og 58% i 2014. 

• Når de studerende søger information om AU, synes de studerende først senere i processen at 
søge informationer via eksempelvis facebook, twitter og andre sociale medier. 
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VEJLEDNING 
 
 
 
 
 
 
Dette afsnit omhandler respondenternes vurdering af kendskabet, betydningen og kvaliteten af 
den vejledning, de har fået i forbindelse med deres valg af uddannelse. 
 
Unge modtager studievejledning gennem hele uddannelsessystemet; i folkeskolen og på 
ungdomsuddannelsen og herefter hos bl.a. Studievalg. Det er derfor ikke sikkert, at vurderingen 
af vejledningen alene vedrører AU’s vejledningsindsatser. 
 
I dette afsnit er der fokuseret på den individuelle vejledning – enten som en-til-en-samtaler eller 
som gruppevejledningsarrangementer. De kollektive vejledningsarrangementer er der spurgt til 
andre steder i undersøgelsen (u-days, studiepraktik med videre), men oplevelser herfra kan 
selvfølgelig indgå i vurderingen. 
 
AU har det seneste år udviklet et sammenhængende grafisk vejledningsdesign, der tydeliggør 
overfor brugerne, at der er tale om et vejledningsarrangement fra AU. Designet præger alle 
større vejledningsarrangementer på AU.  
 
I relation til vejledning blev respondenterne spurgt om deres kontakt med studievejledere på 
Aarhus Universitet.  
 
Som det fremgår af den følgende figur havde 29% været i kontakt med en studievejleder på 
AU, inden de påbegyndte deres uddannelse, mens 70% ikke havde. Der ses en signifikant 
sammenhæng mellem fakulteterne og deres kontakt til en studievejleder inden studiestart. Flest 
respondenter på HE (33%) har været i kontakt med en studievejleder, mens det er tilfældet for 
færrest respondenter på BSS (27%). 
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Figur 40. Har du været i kontakt med en studievejleder på Aarhus Universitet, før du startede 
på din uddannelse? 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,015 

n= AR: 697, BSS: 901, HE: 321, ST: 579, Total: 2.498 

 
 
I nedenstående figur ses der desuden en signifikant sammenhæng mellem køn og kontakt med 
en studievejleder. 4 procentpoints flere kvinder end mænd angav, at de havde været i kontakt 
med en studievejleder.  
 
 
Figur 41. Kontakt med studievejleder – fordelt på køn 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,026 

n= K:1421, M:1086, Total: 2.498 
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Respondenterne blev desuden spurgt om, hvordan de havde kontakt med en vejleder (mail, 
chat, telefon, personligt eller andet), og hovedparten har angivet mail (52%) efterfulgt af 
personlig kontakt (39%). Det skal bemærkes, at der er begrænset åbningstid på chat-funktionen 
sammenlignet med de øvrige tilbud.  
 
 
Figur 42. Hvis ja, hvilken type kontakt med vejleder (multiple choice) 

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=726 

 
De 3%, som svarer ”andet”, nævner bl.a., at de har mødt en vejleder i forbindelse med u-days og 
studiepraktik.  
 
Respondenterne, der havde haft kontakt med en studievejleder, blev også bedt om at vurdere i 
hvor høj grad vejledningen havde haft betydning for deres studievalg. 55% angav, at den i høj 
grad eller i nogen grad havde haft betydning for studievalget. Hele 20% svarede, at den ikke 
havde haft nogen betydning. Dette kan være fordi henvendelsen har haft mere praktisk eller 
informativ karakter. 
 
 
Figur 43. I hvilken grad har studievejledningen haft indflydelse på dit valg af uddannelse?  

Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=726 
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De respondenter, der havde angivet, at de havde brugt vejledningen på AU, blev efterfølgende 
bedt om at vurdere kvaliteten af den vejledning, de havde modtaget. Her vurderede 77%, at 
vejledningen havde været god eller meget god. Kun cirka 6% vurderede vejledningen til at 
være dårlig eller meget dårlig.  
 
 
Figur 44. Hvordan vurderer du kvaliteten af den vejledning, du fik?  

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=726 

 
MØDE MED VEJLEDER 
 
Dette afsnit omhandler den kommende studerendes personlige kontakt med en studievejleder 
på AU i forbindelse med studievalget. Over halvdelen (58%) af de adspurgte respondenter 
svarede, at den personlige kontakt med en studievejleder i høj grad eller i nogen grad havde 
været en hjælp i forbindelse med deres valg af uddannelse.  
 
 
Figur 45 - i hvilken grad har kontakten med en studievejleder på Aarhus Universitet været en 
hjælp i forbindelse med dit valg af uddannelse? 

  
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=726 
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Af de respondenter, der havde mødt en vejleder, vurderede 75%, at kvaliteten var god eller 
meget god, og kun 5% vurderede den personlige vejledning som dårlig eller meget dårlig.  
 
 
Figur 46. Helt generelt - hvordan vurderer du kvaliteten af den vejledning, du fik gennem 
kontakten med en studievejleder? 

  
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=726 

 

 
VEJLEDNING GENERELT 
 
Som det er beskrevet i indledningen, foregår vejledning mange steder, og beslutningen om, 
hvilken uddannelse de kommende studerende ønsker at søge ind på, bygges op over lang tid. 
Respondenterne blev spurgt om, hvorvidt de vurderede, at de generelt havde fået den 
vejledning, som de havde brug for i forhold til at foretage deres studievalg. Her svarede 72%, at 
dette i nogen eller i høj grad var tilfældet. Dette er en stigning på 2 procentpoints i forhold til 
sidste rekrutteringsundersøgelse.  
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Figur 47. Har du generelt fået den vejledning, som du havde brug for i forhold til at foretage dit 
studievalg?

 
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2014. Aarhus Universitet, n=2.498 

 
 
Udover de forskellige vejledningstilbud angav en altovervejende del af respondenterne i 
spørgsmålet om de havde benyttet andre vejledningskilder, at de havde talt med bekendte, 
familie, lærere eller andre i omgangskredsen, som kendte til uddannelsen. Derudover nævnte 
en del også hjemmesiden ug.dk. 
 
Iagttagelser i forhold til vejledningen 

• 29% af respondenterne svarede, at de havde benyttet muligheden for at få vejledning på 
AU, og 77% af disse respondenter vurderede, at vejledningen havde været god eller meget 
god. 

• 72% havde i høj grad eller i nogen grad fået den vejledning, de havde brug for i forhold til at 
foretage deres studievalg. 
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Baggrund og formål 
Formålet med Aarhus Universitets studiemiljøundersø-
gelse er at skabe troværdig viden om studerendes 
trivsel og deres studie- og læringsmiljø med henblik på 
at fastholde og understøtte det gode studiemiljø på 
universitetet. Aarhus Universitet har som éet af sine 
strategiske hovedmål at være blandt de allerbedste 
undervisningsinstitutioner for forskningsbaserede ud-
dannelser, og i universitetets udviklingskontrakt indgår 
blandt andet målet for studerendes tilfredshed med 
deres uddannelse. Derfor danner undersøgelsen et 
vigtigt grundlag for universitets egen monitorering af 
studerendes trivsel.  

Aarhus Universitet er tillige forpligtet til – i medfør af Lov 
om Undervisningsmiljøvurdering – hvert 3. år at under-
søge undervisningsmiljøet på sine uddannelser og ud-
arbejde rapporter og handlingsplaner. Aarhus Universi-
tet udviklede i efteråret 2007 et undersøgelsesdesign 
for det psykiske studiemiljø og gennemførte en grundig 
analyse, der tilvejebragte en omfattende, nuanceret, 
pålidelig og relevant viden om studiemiljø og trivsel på 
universitetets mange uddannelser. Undersøgelsen er 
siden blevet udviklet og gennemført i 2011.  

I både 2007 og 2011 dannede analyserne grundlag for 
beslutninger i studienævn og blandt studie- og institut-
ledere. I foråret 2014 er undersøgelsen blevet gentaget 

i en udvidet udgave, hvor spørgsmålene om studiemil-
jøet er kvalitetssikret i fokusgrupper og hvor flere 
spørgsmål er udbygget eller udviklet for at sikre, at de 
indfanger studerendes oplevelser af deres hverdag. 

Undersøgelsen er initieret og godkendt af Aarhus Uni-
versitets uddannelsesbånd. I løbet af januar 2014 blev 
spørgeskemaet sendt i høring blandt studieledere og 
hos Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Alle stude-
rende på heltidsstudier ved Aarhus Universitet – cirka 
34.000 – er blevet opfordret til via et elektronisk spørge-
skema at besvare en række spørgsmål om trivsel, kon-
takt til medstuderende og undervisere, undervisningens 
organisering, det sociale liv på studiet, arbejdsbyrde, 
arbejdsindsats, stress, oplevelse af de fysiske og virtuelle 
rammer omkring deres uddannelse m.m. Undersøgel-
sen har endvidere været tilrettelagt således, at de stu-
derendes svar på spørgeskemaet har kunnet kombine-
res med en række oplysninger fra det studieadministra-
tive system om samme studerendes studieforløb. Ende-
lig indgår i datasættet ca. 600 sider tekst fra de stude-
rendes svar på to åbne spørgsmål i spørgeskemaet om 
henholdsvis det psykiske og det fysiske studiemiljø. Data 
giver et unikt og rigt datamateriale. I alt tog 13.647 
studerende sig tid til at besvare spørgeskemaet. Der er 
således tale om den største undersøgelse nogensinde 
blandt studerende på AU. 

Studiemiljø 
I lovens forstand er studiemiljø sammensat af det fysi-
ske, det æstetiske og det psykiske studiemiljø. Undersø-
gelsen her vedrører det psykiske studiemiljø og de 
aspekter af det fysiske studiemiljø, der angår de stude-
rendes vurdering af de fysiske og virtuelle omgivelsers 
funktionalitet med henblik på læring og socialt samvær.  

Aarhus Universitet brød i 2007 nyt land ved at udvikle et 
undersøgelsesdesign og gennemføre en grundig, teore-
tisk funderet undersøgelse af studiemiljøet ved en 
dansk videregående uddannelse. Undersøgelseskon-

ceptet tog afsæt i teori og forskningsresultater vedrø-
rende psykisk arbejdsmiljø, stress og coping, læring og 
organisering af universitetsundervisning, trivsels- og 
frafaldsanalyser ved videregående uddannelser, til-
fredshedsundersøgelser ved videregående uddannel-
ser samt regelgrundlaget for UndervisningsMiljøVurde-
ringer (UMV). Konceptet lå ligeledes til grund for Stu-
diemiljø2011. I begge disse undersøgelser var psykisk 
studiemiljø som udgangspunkt defineret som trivsel, 
forstået som en kombination af, i hvilket omfang de 
studerende generelt følte sig godt tilpas, og i hvilket 
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omfang de overordnet set erklærede sig tilfredse med 
deres studier. Denne definition af psykisk studiemiljø kan 
betegnes som ’smal’. Analyser i de foregående år viste, 
at trivsel på Aarhus Universitet i høj grad svarer til at 
være en del af et fagligt fællesskab på sit studie. Derfor 
er analyserne i denne undersøgelse foretaget blandt 
andet med det formål at undersøge denne sammen-
hæng nærmere og finde ud af, hvad der opretholder 
faglig trivsel i bred forstand i fagmiljøerne.  

Analysedesignet tager ikke udelukkende sigte på at 
kortlægge niveauet af trivsel. Sigtet er også at kortlæg-
ge, hvilke faktorer der betyder noget for god trivsel på 
de enkelte uddannelser, og beskrive de bagvedliggen-
de parametre. Målet er, at man på de enkelte uddan-
nelser kan værne om og styrke de positive elementer i 
studiemiljøet, ændre på de negative faktorer og vurde-
re effekten af de tiltag, der har været taget som opfølg-
ning af de forrige studiemiljøundersøgelser. 

Læsevejledning 
Rapporten er struktureret således, at det første kapitel 
som afslutning indeholder en sammenfatning af under-
søgelsens hovedpointer, vigtigste konklusioner og op-
læg til diskussion. I det første kapitel vises resultaterne 
for hovedområderne ved siden af hinanden i den så-
kaldte ’nedbørstabel’, hvor tallene er farvelagt for at 
give læseren mulighed for hurtigt at danne sig et over-
blik over ligheder og forskelle hovedområderne imel-
lem. Kapitel 2 omhandler undersøgelsens datagrundlag 
og metode. Her redegøres der kort for, hvordan data er 
indsamlet og behandlet, herunder også hvordan under-
søgelsens åbne kommentarer er behandlet. Kapitel 3 er 
et analytisk kapitel, der afrapporterer den teoretiske 
baggrund for begrebet Faglig trivsel og præsenterer, 
hvilke dimensioner og sammenhænge de statistiske 
analyser af materialet viser. Kapitel 4 viser niveauet af 
trivsel på Aarhus Universitet. I de følgende kapitel af-
rapporteres tallene inden for forskellige temaer, der er 
placeret i den rækkefølge, som de indvirker på trivsel. 
Kapitel 5 omhandler det sociale miljø, kapitel 6 under-
visningens organisering, kapitel 7 arbejdsbyrde og tids-
forbrug, og kapitel 8 viser tallene for diskrimination og 
chikane. Rapportens sidste kapitel afrapporterer tallene 
for det fysiske studiemiljø. 

Analyseniveau 
I denne rapport analyseres tallene fra SMU2014 på 
universitets- og hovedområdeniveau. Her beskrives 

også sammenhængene mellem undersøgelsens 
spørgsmål på et overordnet niveau. Der er i tillæg ud-
formet fire rapporter med tal brudt ned på mindre en-
heder. Disse kaldes uddannelsesrapporter.   

Mulighed for ekstra analyser 
Som tidligere er der også denne gang mulighed for at 
rekvirere yderligere analyser, så snart rapporterne er 
offentliggjort. Uddannelsesrapporterne er for de fleste 
uddannelsers vedkommende sammensat af flere ud-
dannelser. Det muligt i det omfang, at anonymitetshen-
synene tillader det, at få tallene brudt yderligere ned på 
for eksempel bachelor- og kandidatniveau eller for 
uddannelsesretninger og specialiseringer. Analyserne 
rekvireres ved at sende en mail til studiemiljo@au.dk. 

Sammenligning med SMU2011 
Nogle spørgsmål er ikke kun stillet i 2014, men også i 
2011. Det er derfor nærliggende at sammenligne talle-
ne, og 2011-tallene er angivet, hvor spørgsmålene fra 
SMU2011 er direkte sammenlignelige med SMU2014. 
Analysegruppen gør dog opmærksom på forhold, der 
kan have påvirket tallene, fx ændringer i studenterpo-
pulationen og ændringer i uddannelsernes organise-
ring. Derfor bør forskelle mellem 2014 og 2011 fortolkes 
med passende varsomhed. For yderligere beskrivelse af 
denne problematik, se kapitel 2. 

Datagrundlag og metode  
Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af tidligere års 
koncept og erfaringer. Det er efterfølgende sendt i hø-
ring blandt studieledere og i Studenterrådet ved Aarhus 
Universitet. Endelig er det testet i fire fokusgrupper for-
delt på hovedområder. Data er indsamlet ved hjælp af 
et elektronisk spørgeskema, som alle Aarhus Universitets 
fuldtidsstuderende modtog et link til per mail i marts 

måned. Dataindsamlingen løb frem til midt i april. Data 
er efterfølgende behandlet statistisk og analyseret. 

Svarprocent og repræsentativitet 
En stor del af universitetets studerende valgte at delta-
ge i undersøgelsen. Fyrre procent af de studerende 
svarede på spørgeskemaet, hvilket er den højeste svar-
procent på et dansk universitet nogensinde, hvad angår 
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studiemiljøundersøgelser. Svarprocenterne for de enkel-
te hovedområder fremgår af Tabel 1.1 

Målt på en række baggrundsparametre såsom køn, 
alder, uddannelsestype og adgangsgivende karakter-

gennemsnit er der kun mindre afvigelser mellem stik-
prøve og population. 

Tabel 1.1. Svarprocenter 

 N n % 

AU 34.510 13.647 40% 

AR 11.340 4.149 37% 

BSS 12.735 4.633 36% 

HE 4.012 1.906 48% 

ST 6.421 2.957 46% 

 Oversigt over svarprocenter. Fuldtidsstuderende (N), antallet af svar (n). 
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Faglig trivsel 
Generelt trives de studerende ved Aarhus Universitet 
godt. Helt overordnet svarer 88 procent af de studeren-
de, at de føler sig rigtig godt tilpas på deres studie, 
hvilket er højere end de 85 procent, der svarede be-
kræftende på samme spørgsmål i 2007. Kun fire pro-
cent erklærer sig helt eller overvejende uenige i, at de 
føler sig godt tilpas.  

De studerende er afslutningsvist blevet bedt om at tage 
stilling til, om de overordnet set er tilfredse med deres 
studier. Spørgsmålet er stillet, efter at de har været 
igennem en lang række spørgsmål om medstuderen-
de, faglige og sociale arrangementer, undervisningens 
organisering, mobning, tidsforbrug samt spørgsmål om 
de fysiske rammer for uddannelsen. Derfor kan man 
betragte spørgsmålet som en overordnet opsummering 
på baggrund af de vurderinger, som den studerende 
har foretaget igennem spørgeskemaet. Et meget stort 
flertal af de studerende, 87 procent, er tilfreds med 
deres studier. 

For første gang er de studerende blevet bedt om at 
tage stilling til, om de kan anbefale deres uddannelse 
på Aarhus Universitet til andre. Dette er tilfældet for 
langt størsteparten af de studerende. Således erklærer 
85 procent sig helt eller overvejende enig i udsagnet: 
”Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universi-
tet til andre”.  

De studerendes tilpashed og tilfredshed hænger også 
nøje sammen med deres oplevelse af at have en faglig 
identitet og være en del af et fagligt fællesskab. 76 
procent vurderer, at studiet har biddraget til en følelse 
af at tilhøre et fagligt fællesskab. 77 procent tilkendegi-
ver, at deres fag er en vigtig del af deres identitet.   

Figur 1.1. Faglig trivsel 
Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie. 

 

Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie. 

 

 
Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til 
andre. 

 
 
 

88% 
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Faglig trivsel – de vigtigste faktorer 
De studerendes faglige trivsel påvirkes af mange for-
skellige forhold i studiemiljøet, men ikke alle forhold er 
lige vigtige eller påvirker de studerendes faglige trivsel 
lige meget. Analyserne af datamaterialet viser, at de tre 
vigtigste faktorer for studerendes faglige trivsel er: 

1. Muligheden for at møde medstuderende, dvs. både 
de fysiske, sociale og organisatoriske forudsætnin-
ger for samvær med andre studerende. Det kan 
være faglige og sociale arrangementer, lokaler og 
faciliteter til at møde andre. 

2. Imødekommende medstuderende, hvilket vil sige 
venlige medstuderende, fravær af ensomhed og 
godt samarbejde med andre studerende. 

3. Undervisningens organisering (alignment), dvs. om 
der er sammenhæng mellem læringsmål og ek-
samenskrav, om det er tydeligt, hvad de studeren-
de forventes at lære, og hvordan de skal løse op-
gaver. 

Disse faktorer påvirker de studerens faglige trivsel uan-
set studietrin, fag og personlige karakteristika såsom 
køn og alder. Disse faktorer er det muligt for uddannel-
serne at påvirke og sætte ind over for udfordringer i 
studiemiljøet.  

  

Figur 1.1 Faglig trivsel (forsat) 

Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt 
fællesskab.  

 
Mit fag er en vigtig del af min identitet.  
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Nedbørstabellen  
På de følgende sider vises Tabel 1.2, også kaldet ned-
børstabellen. Tabellen viser en lang række – men ikke 
alle – spørgsmål, som har været stillet de studerende i 
undersøgelsen. Først afrapporteres tallene for de 
spørgsmål, som udgør de studerendes trivsel. Herefter 
følger de resterende spørgsmål.  

Herunder er angivet en kort læsevejledning til tabellen, 
ligesom der også er gjort rede for farvelægningen af 
tabellen. Jo lysere farver, desto bedre resultater. Mørke 
farver angiver punkter, som bør give anledning til særlig 
opmærksomhed. 

 

 

Læsevejledning til Tabel 1.2  
 

 

Tallene i tabellen viser, hvor stor en andel af de studerende på 

det givne studie der har erklæret sig enige i udsagnet til ven-

stre i tabellen – her: ”Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på 

mit studie”. Tallene angiver procentandelen, der erklærer sig 

”Helt enig” eller ”Overvejende enig”, eller procentandelen, der 

svarer ”Næsten altid” eller ”Ofte” på spørgsmålene vedrøren-

de ensomhed, læsegruppe og stærke stresssymptomer.  

 A
U

 

A
R

 

Faglig trivsel   

Jeg føler mig generelt 
rigtig godt tilpas på mit 
studie  

88% 86% 

Jeg er overordnet set 
tilfreds med studiet  

87% 85% 

 Farvelægning af Tabel 1.2 

 
 

80-100% 

60-79% 

40-59% 

20-39% 

0-19% 

 

Felterne i tabellen er farvet i fem forskellige nuancer. Den 

lyseste nuance viser, at 80-100 procent af de studerende har 

erklæret sig enige i udsagnet til venstre i tabellen. De næste 

nuancer dækker henholdsvis 60-79, 40-59 og 20-39 procent, 

mens den mørkeste farve angiver, at procentandele på 0-19 

har erklæret sig enige i udsagnet. 

Jo mørkere farve, desto større grund har hovedområderne til at 

drøfte, om de har et problem, der skal gøres noget ved. 

Skalaen er vendt for negativt ladede udsagn, fx ”Har du ople-

vet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studie? - I 

dagligdagen”. For spørgsmål som dette svarer den lyseste 

kategori til, at 0-10 procent har erklæret sig uenige i udsagnet. 
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Tabel 1.2. Sammenfatning af nøgletal 
 

A
U

 2
01

1 

A
U

 2
01

4 

A
R

 

B
SS

 

H
E 

ST
 

Faglig trivsel (Helt enig/overvejende enig) 

Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas 
på mit studie.  86% 88% 86% 87% 92% 90% 

Jeg er overordnet set tilfreds med mit 
studie.* 85% 87% 85% 85% 92% 88% 

Jeg kan anbefale min uddannelse på 
Aarhus Universitet til andre.  - 85% 84% 83% 91% 88% 

Studiet har bidraget til, at jeg føler mig 
som del af et fagligt fællesskab.  75% 76% 73% 73% 85% 80% 

Mit fag er en vigtig del af min identitet.  - 77% 77% 73% 89% 78% 

Kontakt til medstuderende (Helt enig/overvejende enig) 

De andre studerende er generelt 
imødekommende.  86% 88% 89% 85% 91% 91% 

Jeg kan få hjælp og støtte fra mine 
medstuderende, når jeg har brug for 
det.  

- 85% 84% 81% 87% 89% 

Det fremmer min forståelse at tale med 
andre studerende.  - 93% 93% 90% 94% 94% 

Læsegruppe (Næsten altid/ofte) 

Er du en del af en læsegruppe, eller 
har du en læsemakker uden for eksa-
mensperioden? 

 55% 53% 55% 64% 51% 

Er du en del af en læsegruppe, eller 
har du en læsemakker i eksamenspe-
rioder?  

- 62% 53% 62% 79% 63% 

Ensomhed (Næsten altid/ofte) 

Hvor ofte føler du dig ensom til daglig 
på studiet?  9% 12% 13% 15% 8% 11% 

Faglige og sociale arrangementer (Helt enig/overvejende enig) 

Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 
arrangementer.  75% 74% 73% 74% 83% 71% 

Jeg prioriterer at deltage i de faglige 
arrangementer.  - 53% 56% 46% 65% 50% 

Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 
arrangementer.  76% 70% 61% 72% 79% 73% 

Jeg prioriterer at deltage i de sociale 
arrangementer.  - 56% 55% 52% 66% 55% 

Der er god mulighed for social kontakt 
med mine medstuderende.* 75% 76% 70% 74% 85% 82% 

Læringsmål og alignment (Helt enig/overvejende enig) 

Jeg er klar over, hvad jeg forventes at 
lære i fagene.   75% 78% 73% 71% 77% 

Læringsmålene for de enkelte under-
visningsforløb er klart formulerede og 
klart kommunikerede.  

64% 62% 67% 59% 53% 65% 
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Tabel 1.2. Sammenfatning af nøgletal 
 

A
U

 2
01

1 

A
U

 2
01

4 

A
R

 

B
SS

 

H
E 

ST
 

Det er tydeligt, hvad der forventes af 
det arbejde, der skal bedømmes, 

- 54% 56% 49% 50% 63% 

Feedback og tilbagemelding (Helt enig/overvejende enig) 

Jeg modtager tilstrækkelig feedback 
på mine faglige bidrag i løbet af se-
mesteret.  

- 40% 45% 33% 25% 53% 

Den feedback, jeg får på mine faglige 
bidrag i løbet af semesteret, forbedrer 
den måde, jeg lærer og arbejder på.  

- 58% 63% 56% 46% 61% 

Den feedback, jeg får på mine ar-
bejdsopgaver, er med til at gøre det 
tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået.  

- 60% 62% 58% 45% 69% 

Der er gode muligheder for tilbage-
melding på mine faglige præstationer 
ved eksamen.* 

38 % 38% 45% 37% 18% 42% 

Fysiske rammer (Helt enig/overvejende enig) 

Når jeg har brug for en læseplads, kan 
jeg finde en.* 55% 62% 70% 57% 64% 56% 

Der er et sted, hvor jeg kan sidde 
sammen med min læsegruppe, når 
jeg har brug for det.* 

53% 54% 69% 44% 48% 52% 

Der er plads nok i undervisningsloka-
lerne til, at jeg kan sidde ned i timerne.  - 86% 83% 89% 84% 88% 

Stress (Næsten altid/ofte) 

Har du oplevet stærke stress-
symptomer i forbindelse med dit studie 
i dagligdagen?  

11% 17% 17% 17% 16% 17% 

Har du oplevet stærke stress-
symptomer i forbindelse med dit studie 
op til eksamen?  

32% 34% 34% 34% 36% 32% 

Brug af elektroniske platforme (Helt enig + overvejende enig) 

Mine undervisere er generelt gode til 
at bruge de elektroniske læringsplat-
forme til at distribuere undervisnings-
materiale.  

81% 75% 80% 72% 61% 82% 

Mine undervisere er generelt gode til 
at bruge de elektroniske læringsplat-
forme til at aktivere de studerende 

23% 25% 30% 19% 14% 33% 

Note. * markerer at spørgsmålsformuleringen er ændret siden Studiemiljø 2011. Derfor skal sammenligning af tallene 
foretages med varsomhed. Se kapitel 2 om sammenligning over tid.  
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Figur 1.2. Studerendes angivelse af tidsforbrug per uge fordelt på hovedområde og uddannelsestype 

 
Note: Følgende betingelser skulle være opfyldt for at den studerenes svar blev inddraget i beregningen af gennemsnittet: i) Den studerende skulle have angivet 
at planlægge at tage 30 ECTS, svarende til et fuldtidsstudium, ii) Den studerende måtte ikke være specialestuderende, iii) Det ugentlige tidsforbrug skulle være 
større end 0 timer og mindre eller lig 84 timer. n angiver antallet af svar, som opfylder disse betingelser.  
Spørgsmålets formulering: ”Tænk tilbage på de sidste syv dage. Hvor mange timer har du brugt på følgende aktiviteter?  Hvis din uge har været meget atypisk, 
fx hvis du har været syg eller ude at rejse, så tænk i stedet på en typisk uge uden for eksamensperioden.” 
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De vigtigste konklusioner og oplæg til diskussion 
#1 Diskussioner på relevante niveauer 
Tallene i denne rapport dækker Aarhus Universitet 
under et samt de fire hovedområder AR, BSS, HE og ST. I 
tillæg er der blevet udarbejdet fire uddannelsesrappor-
ter for hvert fakultet (rapporterne 2-5), hvor tallene rap-
porteres for samtlige uddannelser under fakultetet. Disse 
tal viser, at der er en betydelig variation mellem uddan-
nelser inden for selv samme fakulteter. 

Analysegruppen anbefaler… 
 … at man blandt studieledere og studienævn ana-

lyserer og diskuterer tallene for hver enkelt uddan-
nelse. Disse tal fremgår af rapporterne 2-5.  

 … at man – hvor det skønnes nødvendigt for en 
mere detaljeret analyse af tallene – rekvirerer så-
kaldte særkørsler hos analysegruppen.  

#2 Faglig trivsel 
Analyserne viser, at trivsel blandt universitetets stude-
rende kan karakteriseres som ’faglig trivsel’. Det vil sige, 
at studerendes trivsel i lige så høj grad består i følelsen 
af at høre til i et fagligt fællesskab og have en faglig 
identitet, som den består i at være tilpas, tilfreds og 
kunne anbefale sin uddannelse til andre. 

Analysegruppen anbefaler… 
 … at man i de faglige miljøer diskuterer, hvordan 

man opbygger og understøtter og opretholder en 
faglig identitet hos de studerende. 

 … at man overvejer, hvordan man hjælper nye 
studerende til at blive en del af faglige fællesska-
ber på studiet. 

#3 De vigtigste faktorer 
En række statistiske analyser er blevet udført for ikke 
kun at afdække, om de studerende trives, men hvorfor 
de trives eller ikke (se kapitel 3 samt appendiks c). Ana-
lyserne peger på, at følgende tre faktorer har størst 
betydning for de studerendes faglige trivsel: at der er 
mulighed for at mødes med medstuderende, at de 
medstuderende er imødekommende og hjælpsomme 
over for hinanden, og at der er en gennemsigtig og 
sammenhængende organisering af undervisning (a- 
lignment). 

Analysegruppen anbefaler… 
 … at man særligt interesserer sig for de faktorer, 

som har størst betydning for de studerenderes fag-

lige trivsel, nemlig a) de studeredes mulighed for 
at interagere fagligt og socialt med hinanden, b) 
sammenholdet og kulturen de studerende imel-
lem, og c) graden af alignment mellem lærings-
mål, undervisningsformer og bedømmelseskriterier 
ved eksamen.  

#4 Mulighed for samvær 
Analyserne viser, at de studerende på Aarhus Universi-
tet har et højt niveau af faglig trivsel, især fordi de ople-
ver, at der er mulighed for at være sammen med deres 
medstuderende i og uden for undervisningen. Dette 
sker i både faglige og sociale sammenhænge, som de 
faglige miljøer og Aarhus Universitet kan være med til 
at understøtte og sigte mod at forbedre, hvor det skøn-
nes nødvendigt. 

Analysegruppen anbefaler… 
 … at man på de enkelte studier diskuterer, hvor-

dan man kan understøtte studenterforeningsar-
bejdet med henblik på at fremme og vedligehol-
de udbuddet af faglige og sociale arrangementer.  

 … at man – hvor det er muligt inden for de eksiste-
rende økonomiske og fysiske rammer – stiller plads 
og rum til rådighed for de studerende, så de har 
mulighed for at opholde sig på uddannelsesstedet 
uden for undervisningstiden.  

#5 Sammenholdet blandt de studerende 
Flertallet af de studerende oplever, at deres medstude-
rende er imødekommende, og at det at være og arbej-
de sammen med dem er positivt. Langt de fleste stude-
rende oplever, at det er godt at arbejde sammen med 
deres medstuderende. Men cirka en ud af ti studerende 
oplever at være ensomme i dagligdagen i forbindelse 
med studiet, og tallet er steget lidt fra 2011. Kun lidt 
flere end halvdelen af de studerende er til daglig en del 
af en læsegruppe eller har en læsemakker. I de kvalita-
tive kommentarer påpeger flere studerende, at de 
oplever, at der er stærk konkurrence og spidse albuer 
blandt deres medstuderende, og det kan have betyd-
ning for muligheden for samarbejde. 

Analysegruppen anbefaler… 
 … at man lokalt diskuterer, hvordan man kan 

hjælpe de studerende til en social studiepraksis 
gennem organisering af studiearbejde i læse-
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grupper og ved at tage hånd om studerende, der 
falder uden for disse. 

 … at man diskuterer, hvordan man i øvrigt kan 
identificere og modvirke ensomhed i studiemiljøet. 

 … at man på alle niveauer arbejder på at fremme 
en sund kultur blandt de studerende, hvor de kan 
være ambitiøse uden nødvendigvis at modarbej-
de hinanden.  

#6 Undervisningens organisering 
Undervisningens meningsfulde organisering spiller en 
vigtig rolle for de studerendes faglige trivsel og oplevel-
se af at passe ind på et studie. Tre ud af fire studerende 
mener at vide, hvad der forventes af dem. Færre end to 
tredjedele vurderer, at læringsmålene for undervis-
ningsforløbene er klart kommunikeret. Lidt over halvde-
len af de studerende ved, hvad der forventes af det 
arbejde, der bedømmes til eksamen. 

Under halvdelen af de studerende oplever, at de får 
tilstrækkelig feedback på deres faglige præstationer i 
løbet af semesteret og til eksamen, mens knap 70 pro-
cent oplever, at den feedback, de modtager, er med til 
at forbedre den måde de lærer på.  

Analysegruppen anbefaler… 
 … at man diskuterer, hvorvidt man kan sikre, at 

læringsmål og bedømmelseskriterier ved eksa-
men ikke kun er klart formulerede i studieordnin-
gen, men også er klart kommunikeret til de stude-
rende som en del af undervisningen.  

 … at man diskuterer, hvorvidt det – de ofte store 
årgange taget i betragtning – er muligt at give fle-
re muligheder for feedback i løbet af semesteret 
og efter afsluttede prøver og eksamener.  

#7 Studietid og arbejdsbelastning 
En gennemsnitlig studieuge (undervisning + forberede-
se/læsegruppearbejde) for en studerende med norme-
ret studiebelastning er 30,7 timer. Herudover kommer 
studenterforeningsarbejde, erhvervsarbejde og fritids-
aktiviteter. Der er stor variation hovedområder og ud-
dannelsesretninger imellem, ligesom der er meget stor 
variation mellem de studerende.  

De studerende er blevet bedt om at tage stilling til, hvor 
mange ECTS-point de har planlagt at tage i semesteret. 
Størstedelen (83 procent) af de studerende sigter mod 
at gennemføre et fuldtidsstudie med 30 ECTS-point, fire 
procent planlægger at gennemføre mere end 30 ECTS-

point, og 13 procent planlægger at tage mindre end 
normeret studiebelastning.  

Hver tredje studerende oplever at have stærke stress-
symptomer i eksamensperioderne. Dette er på niveau 
med tallene fra 2011. Til gengæld er der noget, der 
tyder på, at oplevelsen af stærke stress-symptomer i 
hverdagen er steget på alle hovedområder. I 2011 
angav 13 procent ofte eller næsten altid at have stærke 
stress-symptomer i dagligdagen, mens der i 2014 i 
gennemsnit er 17 procent, der oplever dette ofte eller 
næsten altid.  

Analysegruppen anbefaler… 
 … at man lokalt diskuterer årsagerne til stress i de 

enkelte fagmiljøer og i den forbindelse overvejer, 
hvilke løsninger der kan findes for at modvirke 
stærke stresssymptomer til daglig så vel som i ek-
samensperioderne.  

 … at man diskuterer, hvorvidt det er muligt at moti-
vere de studerende til at arbejde mere mellem ti-
merne, fx ved a) at tilskynde til læsegruppearbej-
de, ved b) at hjælpe de studerende til at organise-
re deres forberedelsestid i kraft af fx arbejds-
spørgsmål og ugesedler og ved c) og at udbyde 
undervisning, der baserer sig på de studerendes 
forberedelse og aktive deltagelse.  

#8 Det digitale læringsmiljø 
I takt med den hastige udvikling i digitale og sociale 
medier vokser behovet for, at også studie- og lærings-
miljøet følger med udviklingen ved at udnytte disse nye 
mediers muligheder. Aarhus Universitet har gennem sin 
politik for Educational IT forpligtet sig til at implemente-
re et fælles Learning Management System og støtte 
undervisere på alle niveauer i kompetenceudvikling, så 
de kan gentænke deres undervisning i relation til blen-
ded learning.  Tallene i tabel 1.2 viser, at de studerende 
overvejende oplever, at de elektroniske læringsplatfor-
me fungerer tilfredsstillende, hvad angår distribution af 
undervisningsmateriale og kommunikation fra undervi-
ser til studerende. Til gengæld oplever kun få, at der 
gøres brug af de elektroniske læringsplatformes poten-
tialer til aktivering af de studerende gennem fx lærings-
stier, diskussionsfora, prøve- og feedbackapplikationer 
mv.   

Analysegruppen anbefaler… 
 … at man diskuterer, hvorvidt man kan fremme de 

studerendes deltagelse i et digitalt læringsmiljø 
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som supplement til deres deltagelse i det fysiske 
læringsmiljø, fx ved at støtte underviserne i at an-
vende de eksisterende digitale læringsplatforme 
til at aktivere de studerende mellem undervis-
ningstimerne.  

#9 Mobning, chikane og diskrimination 
Aarhus Universitets studerende er stort set forskånet for 
problemer med mobning, diskrimination og chikane. 
Tallene for disse forhold er meget lave. Der er tilsynela-
dende sket et fald i antallet af udenlandske studerende, 
der oplever at blive diskrimineret, men disse tal og den-
ne ændring skal tolkes med stor varsomhed (se kapitel 
8). Ser man på de åbne kommentarer fra udenlandske 
studerende oplever nogle udenlandske studerende 
stadig at blive forskelsbehandlet og har svært ved at 
finde sig til rette blandt de danske studerende – især 
udfordringer med en sproglig barriere nævnes flere 
gange. 

Analysegruppen anbefaler… 
 … at man på studier med internationale studeren-

de og på engelsksprogede programmer diskute-
rer, hvordan man støtter op om inklusionen af stu-
derende med et andet modersmål end dansk for 
eksempel ved organisering af undervisning eller 
samarbejde mellem studerende uden for under-
visningen. 

#10 Det fysiske studiemiljø 
De studerende oplever overordnet set at være tilfredse 
med det fysiske studiemiljø, om end studerende fra alle 
fire hovedområder i kommentarerne efterlyser flere 
læsepladser og flere rum til gruppearbejde.  

Analysegruppen anbefaler… 
 … at man tænker det fysiske studiemiljø sammen 

med det psykiske studiemiljø ved at overveje, 
hvordan man gennem de fysiske rammer kan un-
derstøtte studerendes læringsarbejde. 

 … at man overvejer, hvordan det inden for de giv-
ne rammer er muligt at give plads til læsegruppe-
arbejde og øvrige studieaktiviteter. 
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Spørgeskemaet 
Spørgeskemaet for SMU2014 baserer sig på tidligere års 
spørgeskemaer, men blev videreudviklet i efteråret 
2013 og foråret 2014. Blandt andet blev skemaet sup-
pleret med spørgsmål fra det finske LEARN-
spørgeskema (Parpala & Lindblom-Ylänne 2012), og for 
at få en mere retvisende tidsangivelse blev de stude-
rende bedt om at oplyse, hvor mange ECTS-point de 
havde tænkt sig at tage i dette semester. Skemaet har 
været forelagt og diskuteret i uddannelsesbåndet og 
universitetsledelsen, ligesom samtlige studieledere på 
universitetet er blevet inviteret til at kommentere på 
spørgeskemaet. Studenterrådet ved Aarhus Universitet 

er også blevet inddraget i høringen, og skemaet har 
været testet på fire fokusgrupper, et for hvert hovedom-
råde.  

En del studerende ved Aarhus Universitet har flere ind-
skrivninger, hvilket fx gælder studerende, der har et 
hovedfag og et side- eller suppleringsfag. For at være 
sikre på, hvilket studiemiljø de studerende vurderede, 
blev de studerende som det første i spørgeskemaet 
oplyst om deres primære indskrivning, og de studeren-
de blev herefter bedt om at have dette i tankerne, når 
de efterfølgende besvarede skemaet.  

Data  
Undersøgelsespopulationen 
Undersøgelsen omfatter samtlige fuldtidsstuderende på 
Aarhus Universitet. Fra det studieadministrative system 
blev der trukket en liste, som bl.a. indeholdt oplysninger 
om de studerendes mailadresser, uddannelsesaktivitet, 
karaktergennemsnit og lignende studieadministrative 
oplysninger af relevans for dataindsamling og efterføl-
gende analyser. Disse lister blev bearbejdet for at sikre, 
at bl.a. mailadresserne stemte fuldstændig overens 
med de relevante domæner.  

Dataindsamling 
Dataindsamlingsperioden blev planlagt med henblik på 
at kortlægge en studiehverdag midt i semesteret og så 

vidt muligt undgå ferie- eller eksamensperioder. Den 
12. marts blev der udsendt en invitationsmail til 34.523 
studerende med et link til et elektronisk spørgeskema. 
De studerende modtog i alt 4 påmindelser, og dataind-
samlingen forsatte indtil den 13. april 2014. Cirka 1.500 
mail blev returneret (bouncede) i hver udsendelsesrun-
de. Tretten studerende faldt fra i løbet af undersøgelsen.  

Studieledere blev under indsamlingen orienteret om 
udviklingen i svarprocenten. For at højne opmærksom-
heden på undersøgelsen blev der udloddet præmier, 
og der blev ligeledes gjort brug af trykte og sociale 
medier. Figur 2.1 viser en graf over udviklingen i data-
indsamlingen. 

  

2. DATAGRUNDLAG OG METODE 

• 40 procent af de studerende svarede på spørgeskemaet, hvilket er den højeste 
svarprocent på et dansk universitet nogensinde, hvad angår studiemiljøundersøgel-
ser.  

• Undersøgelsen afrapporteres på alle relevante niveauer: Universitets-, fakultets- og 
uddannelsesniveau. Derudover er det muligt at rekvirere særkørsler og få adgang til 
de studerendes kommentarer.  

• Målt på en række baggrundsparametre såsom køn, alder, uddannelsestype og 
adgangsgivende karaktergennemsnit er der kun mindre afvigelser mellem stikprø-
ve og population.  
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Figur 2.1. Udviklingen i svarprocent i indsamlingsperioden (marts-april 2014) 

 
 

Svarprocenter og repræsentativitet 
13.254 studerende gennemførte hele spørgeskemaet, 
og yderligere 303 studerende havde besvaret så store 
dele af skemaet, at de blev inkluderet for at undgå 
dataspild. Dette giver et samlet antal besvarelser på 
13.647 svarende til 40 procent af de 34.510 studerende, 
som udgjorde undersøgelsens population.   

Om end 40 procent ikke er en høj svarprocent, er den 
dog højere end Aarhus Universitets studiemiljøundersø-
gelser i 2011 (37 procent) og 2007 (29 procent). Svar-
procenten for studiemiljøundersøgelsen ved Aarhus 
Universitet er ligeledes højere end ved lignende under-
søgelser på København Universitet i 2013 (28 procent), 
Syddansk Universitet i 2013 (22 procent) og Aalborg 
Universitet i 2011 (20 procent). 

En nærmere analyse viste, at svarprocenten varierede 
på tværs af hovedområder: AR (37 procent), BSS (36 
procent), HE (48 procent) og ST (46 procent). Yderligere 
viste en analyse, at svarprocenterne varierede kraftigt 
mellem de enkelte uddannelser (se uddannelsesrap-
porterne).   

Endelig blev der foretaget en analyse af, i hvor høj grad 
de studerende, der besvarede spørgeskemaet (stikprø-
ven), matchede hele gruppen af fuldtidsstuderende ved 
Aarhus Universitet (populationen). Tabel 2.1 viser de 
vigtigste resultater. Som det ses er bachelorstuderende 
en smule overrepræsenteret og kandidatstuderende en 
smule underrepræsenterede i stikprøven, om end ikke 
meget. Ligeledes er kvinder, yngre studerende, og stu-
derende med et højere adgangsgivende karaktergen-
nemsnit svagt overrepræsenterede i stikprøven. 
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Tabel 2.1. Sammenligning mellem stikprøve og population 
  Stikprøve Population 
Hovedområde AR 30% 33% 

BSS 34% 37% 

HE 14% 12% 

ST 22% 19% 

Uddannelsestype Bachelorudd. 52% 49% 

Kandidatudd. 40% 44% 

Diploming.udd. 7% 6% 

Prof.bach.udd. 1% 1% 

Køn Mand 43% 46% 

Kvinde 57% 54% 

Statsborgerskab Dansk 94% 92% 

International 6% 9% 

Adgangsgivende  
karakter  
(7-trinsskala) 

 
8,9 8,5 

Alder (år)  24,8 25,8 

N  13.647 34.510 

 

Metode 
Afrapportering 
Det er en vigtig del af Aarhus Universitets studiemiljøun-
dersøgelsen at kunne tilbyde analyser på det niveau, 
der bedst muliggør handling. Derfor findes tallene af-
rapporteret på flere niveauer. Denne rapport sigter på 
universitetet og de fire hovedområder. Derudover er der 
udarbejdet 4 rapporter for de mere end 100 enkelte 
uddannelser.  

• 1 rapport på universitetsniveau (denne rapport) 
• 4 rapporter på uddannelsesniveau 

(http://www.au.dk/studiemiljo/rapporter-2014/) 
• Særkørsler ved henvendelse til analysegruppen (så 

længe anonymiteten ikke kompromitteres) 
• Udlevering af åbne kommentarer til studienævn 

(hvis der er givet tilladelse fra studerende) 

Derudover vil det som ved de tidligere studiemiljøun-
dersøgelser være muligt at bestille særlige analyser, de 
såkaldte særkørsler. Disse analyser er betinget af, at 
anonymiteten ikke kompromitteres, hvilet fx vil sige, at 
der ikke foretages analyser på grupper med færre end 
10 studerende. For spørgsmål om chikane og diskrimi-
nering er grænsen 25 studerende.  

Som noget nyt blev de studerende bedt om at tilken-
degive, om deres kommentarer til spørgeskemaets to 
åbne spørgsmål måtte gives videre til studienævn. 
Derfor er det muligt for universitetets studienævn om at 
søge adgang til kommentarerne, forudsat at de stude-
rende har givet lov.  

Kvantitative analyser  
De fleste analyser i denne rapport er deskriptive fre-
kvensanalyser. Selv om de fleste spørgsmål skulle be-
svares på fempunkts Likert-skalaer, har det for over-
skuelighedens skyld været nødvendigt – sådan som det 
er almindelig praksis i afrapportering af survey-data – at 
samle nogle af svarkategorierne. For eksempel er der 
for mange af spørgsmålene rapporteret den andel af 
de studerende, som har erklæret sig ’helt enig’ eller 
’overvejende enig’ i et bestemt udsagn. De resterende 
har til gengæld erklæret sig ’helt uenig’, ’overvejende 
uenig’ eller ’hverken enig eller uenig’. For hver tabel 
fremgår det af noteteksten, hvad andelen dækker over, 
og hvad den resterende andel op til 100 procent dæk-
ker over. 

En særlig udfordring er manglende svar eller studeren-
de, som har svaret ved ikke/ikke relevant. Da langt de 
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fleste analyser er rent deskriptive, er der ikke gjort noget 
for at erstatte manglende svar med stikprøvens gen-
nemsnit eller anden estimering. Manglende svar forbli-
ver derfor manglende svar og er som hovedregel ikke 
medtaget i analyserne. De manglende svar indgår altså 
ikke i beregningen af procentfordeling på de øvrige 
(valide) svarkategorier. Hvis for eksempel 47 procent 
har erklæret sig enige i et udsagn, 47 procent har er-
klæret sig uenige, og 6 procent ikke har angivet noget 
svar eller angivet, at det ikke er muligt for dem at be-
svare spørgsmålet, vil den endelige analyse vise, at af 
de studerende, der har afgivet et validt svar, er 50 pro-
cent enige.  

Dette analytiske greb kan være problematisk i de situa-
tioner, hvor andelen af manglende svar må betegnes 
som stort. Derfor vil der ved afrapportering af spørgsmål 
med mere end 10 procent manglende svar blive gjort 
eksplicit opmærksom på dette i note-teksten. 

Sammenligning af tal fra 2011 og 2014 
En del af spørgsmålene i Studiemiljø2014 er identiske 
med undersøgelsen for 2011 og undersøgelsen i 2007, 
og dermed er der en unik mulighed for at undersøge 
udviklingen i studiemiljøet. Tidssammenligninger for en 
række centrale spørgsmål er vist i tabellerne i denne 
rapport og er markeret med (SMU2011). 

Her skal det dog bemærkes, at der (som ved alle tids-
sammenligninger) er fare for at overtolke udviklingen 
på grund af følgende fejlkilder: For det første kan der 
være tale om tilfældige udsving. Dette er dog mindre 
sandsynligt i en undersøgelse, hvor antallet af besvarel-
ser er mange tusinde. For det andet kan selve sammen-
sætningen af studenterpopulationen have ændret sig, 
hvilket den har. Ved den faglige udviklingsproces er 
Idræt flyttet fra Science and Technology til Health, og 
Ingeniørhøjskolen i Aarhus (IHA) er fusioneret med uni-
versitet, hvorfor studenterpopulationen på de to hoved-
områder har ændret sig. Især for Science and Techno-
logy er denne forskel betragtelig, hvilket man kan se af 
fx opgørelserne af tid brugt på undervisning.  

I forlængelse heraf skal det siges, at der kun må sam-
menlignes spørgsmål, hvor svarkategorier og spørgs-
målsformulering er identiske. I 2011 foretog Analyse-

gruppen af hensyn til sammenlignelighed kun få revi-
deringer i det omfang, det blev vurderet absolut nød-
vendigt. I 2014 har det været prioriteret at kvalitetssikre 
spørgeskemaet ved bl.a. brug af fokusgrupper. Det har 
betydet, at en del spørgsmålsformuleringer har ændret 
sig. Selv små ændringer i spørgsmålsformuleringen kan 
have stor betydning for forståelsen af spørgsmålet, 
hvorfor sammenligninger mellem år skal foretages 
varsomt. 

I de studerendes angivelse af deres tidsforbrug har 
Analysegruppen foretaget ændringer i denne undersø-
gelse. Til forskel fra de forrige er de studerende blevet 
bedt om at angive, hvor mange ECTS-point de har 
planlagt at tage i det indeværende semester. Det bety-
der, at man i udregningen af arbejdstid kan tage højde 
for, hvorvidt de studerende på forhånd har planlagt at 
følge fag svarende til et fuldtidsstudie. Det giver mere 
valide tal, men det betyder også, at tallene fra 2014 
ikke umiddelbart kan sammenlignes med tallene fra 
2011, da det må forventes at tallene for studieaktivitet i 
sig selv vil stige ved en sådan korrektion. 

Bearbejdning af åbne kommentarer 
De studerende havde mulighed for at skrive uddybende 
kommentarer to gange i løbet af skemaet. 5.901 stude-
rende gjorde brug af denne mulighed, og det samlede 
datamateriale blev på 620 sider. Kommentarerne blev 
kodet i programmet Nvivo10 ved hjælp af 12 prædefi-
nerede koder. Disse koder følger i det store hele de 
temaer, der ligger til grund for kapitelstrukturen i denne 
rapport. Kommentarerne er inddraget i rapporten i det 
omfang, de belyser tallene. Det er søgt at belyse varia-
tionen i kommentarerne ligesom analysegruppen har 
udvalgt citater og temaer, der er repræsentative for 
kommentarerne i deres helhed. Det vil sige, at en pro-
blematik eller et tema skal optræde flere gange og på 
tværs af hovedområder for at blive behandlet i rappor-
ten. 

De studerende blev bedt om at angive, om deres kom-
mentarer måtte gives videre til studienævnet. I alt 3.739 
ud af 5.901 studerende, der havde skrevet kommenta-
rer, gav deres accept. Disse kommentarer er således 
tilgængelige for de studienævn, som måtte ønske ind-
sigt i kommentarerne. 
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Målet for studiemiljøundersøgelserne i 2007 og 2011 
har været at undersøge de studerendes trivsel, og hvilke 
faktorer der kan forklare variation i trivsel. Begge tidlige-
re undersøgelser viste, at faglig integration havde den 
største betydning for studerendes trivsel, og at faglig 
integration forklarede en meget stor del af variationen 
heri. Dette indikerede, at faglig integration og trivsel er 
nært forbundne, når man taler om studiemiljø og trivsel i 
en universitetssammenhæng.  Derfor har vi i denne 
undersøgelse sat os for at undersøge om man kan forstå 
trivsel på universitetet som bestående af både tilfreds-

hed og tilpashed og oplevelsen af at høre til i et fagligt 
fællesskab og udvikle en faglig identitet. Denne under-
søgelse er foretaget empirisk så vel som teoretisk. Teo-
retisk er det undersøgt ved at studere litteraturen om-
kring studerendes integration og indføring i faglige 
akademiske fællesskaber. Empirisk er materialet under-
søgt statistisk for at se, hvordan de studerendes svar 
grupperer og fordeler sig. Der er i lighed med tidligere 
år gennemført en faktoranalyse så vel som regressions-
analyser på datamaterialet. Resultaterne af disse vil 
også blive præsenteret i dette kapitel. 

Uddannelse som indføring i et fagligt fællesskab 
At gennemføre en videregående uddannelse handler 
ikke alene om at tilegne sig den nødvendige faglige 
viden og evne til at håndtere fagets teorier, empiri og 
metoder. At blive kandidat handler i høj grad også om 
at blive socialiseret, dvs. at komme til at forstå et fags 
ontologiske udgangspunkt, selvforståelse og faglige og 
videnskabelige normer. Uddannelse er således en vej 
ind i et fagligt fællesskab, hvor man tilegner sig en sær-
lig måde at forstå verden på (Smeyers & Burbules 
2006), og studiemiljøet er en vigtig ramme om dette. 
Faglige fællesskaber (communities of practice) er fæl-
lesskaber, hvor en bestemt type adfærd og en bestemt 
type viden er legitim og brugbar (Lave & Wenger 
1991). Hvad det kommer an på i det faglige fællesskab, 
kan være mere eller mindre gennemskueligt og trans-
parent i form af for eksempel læringsmål, eksamens-
krav og i organiseringen af undervisning. 

Et finsk studie viste, at studerendes evne til at tilegne sig 
faglige såvel som sociale normer inden for faget og 
disciplinen havde stor betydning for de studerendes 
velbefindende på uddannelsen. At kunne aflæse nor-
mer og regler for passende adfærd var afgørende for at 
blive accepteret af medstuderende og undervisere i det 
faglige fællesskab. Fordi de studerende tilbragte for-
holdsvis lidt tid sammen med underviserne sammenlig-
net med hvor meget tid de brugte sammen, spillede de 
sociale relationer mellem studerende en stor rolle for 
trivslen i de faglige miljøer (Ylijoki 2000). Set i dette 
perspektiv er fokus på faglig integration og socialisering 
ind i faglige fællesskaber afgørende for trivsel og et 
kerneelement i et godt studiemiljø. 

3. FAGLIG TRIVSEL OG DENS FORUDSÆTNINGER 

• Forskning i videregående uddannelser peger på, at uddannelse i høj grad handler 
om at blive en del af et fagligt og socialt fællesskab. 

• En analyse viser, at trivsel og faglig integration på Aarhus Universitet er meget tæt 
forbundet og kan siges at dække over en samlet faktor, som vi i denne undersøgel-
se har betegnet faglig trivsel. 

• De vigtigste prædiktorer for faglig trivsel er 1) et studiemiljø, der støtter op om fagligt 
såvel som socialt samvær, 2) god kontakt til medstuderende og 3) undervisningens 
organisering (graden af alignment). 
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Centrale dimensioner i SMU2014 
Vi har foretaget en faktoranalyse med henblik på at 
afdække, hvordan spørgsmålene i undersøgelsen 
grupperer sig for at finde ud af, hvad der er de vigtigste 
underliggende dimensioner i studiemiljøet. Se hele 

faktoranalysen i appendiks B. Tabellen viser dimensio-
nerne, en beskrivelse af indholdet og eksempler på 
spørgsmål der indgår i dimensionen. 

Tabel 3.1 Centrale dimensioner i SMU2014 

Dimension Beskrivelse Eksempel på spørgsmål 

Faglig trivsel Dækker over de studerendes tilfredshed, 
tilpashed og integration i det faglige miljø. 

”Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie” 
”Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som en 
del af et fagligt fællesskab” 

Feedback Dimensionen dækker over feedback, som 
de studerende modtager i løbet af seme-
steret og i forbindelse med eksamen. 

”Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver 
gør det tydeligt, hvad jeg ikke helt har forstået” 
”Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine 
faglige bidrag i løbet af semesteret” 

Akademisk self-efficacy Dimensionen afdækker studerendes følelse 
af tiltro til egne akademisk evner. 

”Jeg er sikker på, at jeg kan tilegne mig de fær-
digheder, der kræves inden for mit fag” 
”Jeg forventer, at jeg vil klare mig godt på mit 
studie” 

Plads til studiearbejde Dimensionen afdækker de studerendes 
oplevelse af, om der er plads til studiear-
bejde alene eller med læsegruppe. 

”Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde 
en” 

Kontakt med undervisere Dimensionen afdækker studerendes ople-
velse af mødet med underviserne. Det 
handler om undervisernes interesse og 
imødekommenhed, og om underviserne er 
fysisk til stede i studiemiljøet. 

”På mit uddannelsessted ser man ofte undervi-
serne uden for undervisningen” 
”De fleste undervisere er nemme at opnå per-
sonlig kontakt til” 

Læsegruppearbejde Dimensionen dækker over studerendes 
læsegruppearbejde til daglig og i eksa-
mensperioder 

”Er du en del af en læsegruppe, eller har du en 
læsemakker uden for eksamensperioder?” 

Alignment i undervisnin-
gen 

Alignment omhandler læringsmål og un-
dervisningsformer og disses sammenhæng 
med eksamensformer og eksamenskrav. 
Derudover indeholder dimensionen de 
studerendes oplevelse af sammenhæng 
mellem det, de skal lære, og det, de under-
vises i. 

”Læringsmålene for de enkelte undervisningsfor-
løb er klart formulerede og klart kommunikere-
de” 
”Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i 
fagene” 

Mulighed for at møde 
medstuderende 

Dimensionen viser de studerendes oplevel-
se af studiemiljøets muligheder for at møde 
medstuderende. Det drejer sig både om 
organisatoriske og fysiske forudsætninger 
for samvær. 

”Der er god mulighed for social kontakt med 
mine medstuderede” 
”Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige arran-
gementer” 

Imødekommende med-
studerende  

Dimensionen afdækker de studerendes 
oplevelse af deres medstuderendes imø-
dekommenhed, både hvad angår samar-
bejde og socialt samvær. 

”Jeg har det generelt godt med at arbejde 
sammen med andre studerende” 
”De andre studerende er generelt imødekom-
mende” 
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Udover disse områder er der spurgt ind til en række 
andre ting, fx mobning, diskrimination og chikane. Der 
er ligeledes spurgt til de studerendes tidsforbrug og om 
de prioriterer at deltage i sociale og faglige arrange-
menter. 

 

  

Regressionsanalyse – hvad forklarer faglig trivsel? 
Analysedesignet til undersøgelsen lægger som tidligere 
år op til ikke kun at kortlægge trivslen blandt universite-
tets studerende men også at undersøge, hvad der for-
klarer trivsel. På baggrund af de præsenterede dimen-
sioner er der foretaget en regressionsanalyse af, hvad 
der forklarer faglig trivsel. Den samlede regressionsana-
lyse kan ses i appendiks C.  

I den nedenstående Figur 3.1 er de tre vigtigste faktorer 
for faglig trivsel illustreret. Sigtet med analysen er, at 
man i de enkelte fagmiljøer og mere overordnet på 
hovedområde- og universitetsniveau kan rette fokus 
mod de elementer, der styrker studiemiljøet, og afhjæl-
pe de problemer, der modarbejder trivsel. 

Figuren viser, at den faglige trivsel består af den faglige 
identitet og følelsen af at være en del af et fagligt fæl-
lesskab samt studerendes oplevelse af at være tilpasse, 
tilfredse og kunne anbefale deres studie til andre.  

Den faglige trivsel påvirkes for det første af muligheden 
for at møde medstuderende, hvilket blandt at vil sige … 

• at der er et passende udbud af faglige og sociale 
arrangementer,  

• at der i øvrigt er gode muligheder for at møde ens 
medstuderende, og  

• at der rent fysisk er plads til at og steder, hvor stude-
rende kan mødes uden for undervisningstiden.  

Det er ligeledes vigtigt, at der er en sund kultur blandt 
de studerende, hvilket vil sige …  

• at de studerende oplever hinanden som imøde-
kommende,  

• at samarbejdet mellem de studerende vurderes at 
være lærerigt, 

• og at de studerende føler sig så trygge ved hinan-
den, at de trygt kan henvende sig til hinanden for 
hjælp og støtte, hvis dette skulle blive nødvendigt.   

Endelig er måden hvorpå undervisningen er organiseret 
vigtig for de studerendes faglige trivsel. Således er det 
vigtigt, at de studerende oplever alignment i undervis-
ningen, hvilket blandt andet vil sige …  

• at læringsmålene for fagene er klart formuleret og 
klart kommunikeret,  

• at det er klart for de studerende, hvilke bedømmel-
seskriterier deres faglige præstationer bliver be-
dømt ud fra til eksamen,  

• at undervisningsformerne understøtter læringsmå-
lene, og 

• at der mellem konfrontationstimerne er opgaver, 
der understøtter de studerendes læringsarbejde 
frem mod læringsmålene.  
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Figur 3.1 De vigtigste forudsætninger for faglig trivsel 

Faglig trivsel  

Mulighed for at 
møde med-
studerende  

Imødekom-
mende med-
studerende  

Alignment i 
undervisnin-
gen 

Passende udbud af faglige og sociale 
arrangementer 

Steder at mødes med medstuderende 
uden for undervisningstiden 

Opgaver mellem konfrontationstimer, 
som støtter læringsmålet 

Tydelige kriterier for bedømmelse af 
eksamenspræstationer 

Undervisningsformer, som støtter læ-
ringsmålene 

Læringsmål for fagene er klart formuleret 
og klart kommunikeret 

At de studerende kan henvende sig til 
medstuderende for hjælp og støtte 

At de medstuderende opleves som imø-
dekommende 

Gode muligheder for social kontakt med 
medstuderende 

At det opleves fagligt udbytterigt at sam-
arbejde med medstuderende 

Note: Baseret på de statistiske resultater i appendiks B og C  

At være tilfreds og føle 
sig godt tilpas på 
studiet 

At føle sig som del af 
et fagligt fællesskab 

At kunne anbefale sin 
uddannelse til andre 
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Faglig trivsel består som beskrevet i foregående kapitel 
i forhold vedrørende tilpashed i og tilfredshed med 
uddannelsen. Derudover indeholder faglig trivsel 
spørgsmål for, om den studerende føler sig som en del 
af et fagligt fællesskab og om studiet er blevet en vigtig 
del af den studerendes identiet. Dette kapitel afrappor-

terer tallene for Aarhus Universitet samlet og på tværs af 
hovedområderne. De studerende er også blevet spurgt 
om, hvorvidt de kan anbefale deres uddannelse til 
andre.  Dette er et nyt spørgsmål, der også afrapporte-
res i dette kapitel.  

Trivsel på de enkelte hovedområder 
Den nedenstående Tabel 4.1 viser svarfordelingen på 
tre spørgsmål vedrørende trivsel. Langt de fleste stude-
rende på Aarhus Universitet, 88 procent, føler sig rigtig 
godt tilpas på deres studie. Tallet er højest på Health 
hvor 92 procent har svaret helt eller overvejende enig til 

spørgsmålet. På Science and Technology gælder det 
for 90 procent af de studerende, mens det det er lidt 
færre på Arts og Business and Social Sciences, hvor 
henholdsvis 86 og 87 procent erklærer sig enige. 

Tabel 4.1. Følelse af tilpashed, tilfredshed og villighed til at anbefale studiet. 

 AU AR BSS HE ST 

Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit 
studie.  

88% 86% 87% 92% 90% 

Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit 
studie. (SMU2011) 

(86%) (84%) (86%) (90%) (89%) 

Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie. a 87% 85% 85% 92% 88% 

Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus 
Universitet til andre.  

85% 84% 83% 91% 88% 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret hver-
ken/eller, overvejende uenig, eller helt uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret vved ikke/ikke relevant. 
a) Svarkategorierne for dette spørgsmål er ændret siden 2011, og derfor er 2011-tallene ikke angivet, da en sammen-
ligning må frarådes.  

  

4. FAGLIG TRIVSEL PÅ AARHUS UNIVERSITET 

• De fleste studerende føler sig godt tilpas, er tilfredse og kan anbefale deres uddan-
nelse på Aarhus Universitet til andre. 

• Der er meget lille forskel i niveauet af trivsel blandt forskellige studentergrupper. 
• Tre ud af fire studerende føler sig som en del af et fagligt fællesskab og føler, at 

deres uddannelse er en vigtig del af deres identitet.  
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Afslutningsvis er de studerende stillet over for udsagnet 
”Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.” Det gæl-
der for 87 procent af universitetets studerende. Det for 
92 procent på Health, 88 procent på Science and 
Technology og 85 procent for både Business and Social 
Sciences og Arts.  

Ligesom flertallet af studerende er tilpas og tilfreds med 
deres studie, så er det også flertallet, der kan anbefale 
deres uddannelse på Aarhus Universitet til andre. Hele 

91 procent på Health er helt eller overvejende enige i, 
at de kan anbefale deres uddannelse til andre, mens 
det er 88, 84 og 83 procent på henholdsvis Science, Arts 
og Business and Social Sciences. 

Figur 4.1 viser spørgsmålet om tilpashed fordelt på 
hovedområde og med mulighed for at se fordelingen 
på de enkelte svarkategorier. Her kan man se, at der 
alle steder er over 40 procent, der er helt enige i udsag-
net. På Health er det 58 procent. 

Figur 4.1. ”Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie.” 
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Figur 4.2 angiver som vist i Tabel 4.1., at langt de fleste 
studerende er tilfredse med deres studie. Dertil viser 
figuren hvordan svarene fordeler sig på de enkelte 
svarkategorier. Her kan man se, at der er variationer 

hovedområderne imellem. På Health er der 49 procent 
der er helt enige i udsagnet, mens dette tal er 32 på 
BSS. På BSS er 52 procent overvejende enige i, at de er 
tilfredse. 

Figur 4.2. ”Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.” 

 
Af nedenstående Figur 4.3 kan man se, hvordan de 
studerendes svar fordeler sig på spørgsmålet om, hvor-
vidt de kan anbefale deres uddannelse på Aarhus 
Universitet til andre. Størstedelen af de studerende vil 
anbefale deres uddannelse, og hele 60 procent af de 

studerende på Health erklærer sig helt enige. Dette tal 
er 52 procent på ST. På Arts er det 46, mens det er 44 
procent på BSS, der er helt enige i, at de kan anbefale 
deres uddannelse. 
 

Figur 4.3.”Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre.” 
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Trivsel på tværs af studentergrupper 
Figur 4.4 viser tallene for tilpashed fordelt på svarkate-
gorier og opdelt i en række forskellige studentergrup-
per. Overordnet set er der meget små variationer mel-
lem studentergrupper, og som det blev vist i kapitlets 
første tabel er trivslen overordnet høj. 

Af figuren kan man se, at professionsbachelorerne er 
den uddannelsestype, der er mest tilpas på deres stu-
die. Her erklærer 55 procent sig helt enige i, at de er 

godt tilpas og 42 procent er overvejende enige. Til 
sammenligning er der lidt færre kandidatstuderende, 
der er enige. Her er 43 procent helt enige og tilsvarende 
er 43 procent overvejende enige. Det samlede tal er 
dog stadig højt. Disse resultater er sammenlignelige 
med tidligere år, hvor det ligeledes har vist sig, at kan-
didatstuderende i lidt mindre grad end bachelorstude-
rende er tilpas på deres studie. 

 
Figur 4.4. ”Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie” fordelt på studentergrupper. 

 
Ser man på de danske og internationale studerende, er 
der kun begrænset forskel mellem grupperne. Lidt flere 
internationale studerende erklærer sig helt enige i, at de 
er godt tilpas på deres studie, mens lidt flere danske 
studerende er overvejende enige.  

Lidt flere mænd end kvinder er helt enige i, at de er 
tilpas på studiet. Knap 50 procent af mændene er helt 
enige mens 46 procent af kvinderne er. Fyrre procent af 
mændene er overvejende enige, mens det gælder 41 
procent af kvinderne. 

Tabel 4.2 viser de spørgsmål, der omhandler faglig 
integration fordelt på hovedområde. Spørgsmålet om 
fagligt fællesskab har været centralt i undersøgelserne i 
2007 og 2011. Af tallene for 2014 kan man se, at lidt 
mere end tre fjerdedele af de studerende er enige i, at 
deres studie bidrager til, at de føler sig som en del af et 
fagligt fællesskab. På Health er det 85 procent, der er 
enige i, at de føler sig som en del af et fagligt fælles-
skab. Det er 80 procent på ST og 73 procent på Arts og 
BSS. Sammenligner man med tallene fra 2011 kan man 
se, at de overordnet set er uforandrede. 
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Tabel 4.2. Faglig trivsel i form af indlemmelse i det faglige fællesskab.  

 AU AR BSS HE ST 

Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af 
et fagligt fællesskab. 

76% 73% 73% 85% 80% 

Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af 
et fagligt fællesskab. (SMU2011) 

(75%) (73%) (72%) (90%) (77%) 

Mit fag er en vigtig del af min identitet.  77% 77% 73% 89% 78% 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret hver-
ken/eller, overvejende uenig, eller helt uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

 

Som noget nyt er de studerende i undersøgelsen i år 
blevet spurgt, om deres fag er en vigtig del af deres 
identitet. Overordnet set finder 77 procent, at deres fag 
er en vigtig del af deres identitet. Det dækker over nog-
le betragtelige forskelle, hvor 89 procent af de stude-
rende fra Health er enige i dette udsagn. Færrest er 
enige på BSS, hvor det dog stadig er 73 procent, der 
oplever, at deres fag er en vigtig del af deres identitet.  

Når trivsel som her forstås som faglig selvforståelse og 
velbefindende, bliver studiemiljøet i bred forstand afgø-
rende for, om man som studerende føler sig som en del 

af universitetet og oplever følelsen af at høre til. En 
studerende fra Arts beskriver i de kvalitative kommenta-
rer oplevelsen af ikke at føle sig som studerende, fordi 
vedkommende ikke oplever, at der er undervisningsti-
mer nok til at nå alt det, man skal lære. 

”Jeg føler til tider ikke, vi har tid nok til at komme dybt 
nok ned i det, vi skal lære ifølge studieordningen, og til 
at vi rent faktisk kan det, der forventes af os efter et 
undervisningsforløb.  Man føler sig ikke særligt som 
studerende, når man kun har 6 undervisningstimer om 
ugen!”  (Studerende, AR). 
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Regressionsanalysen (se kapitel 3 eller appendiks C) 
viste, at muligheden for kontakt til medstuderende og 
imødekommende medstuderende er de to faktorer, der 
forklarer mest variation i faglig trivsel. Et velfungerende 
studiemiljø er altså i høj grad afhængig af relationen de 
studerende imellem og de rammer, denne relation 
udspiller sig inden for. Dette kapitel beskriver de stude-
rendes samarbejde og samvær med deres medstude-
rende – både i læsegrupper og i øvrigt. Derudover er 
der i år spurgt ikke kun til udbuddet af sociale og fagli-
ge arrangementer, men også om de studerende priori-
terer at deltage i de udbudte arrangementer. Kapitlet 
beskriver derudover, i hvilket omfang de studerende 
oplever at være ensomme i deres dagligdag på studiet.  

Tabel 5.1 viser de studerendes vurdering af udbuddet af 
faglige og sociale arrangementer, og om de prioriterer 
at deltage i de udbudte arrangementer. Knap tre fjer-
dedele af de studerende er tilfredse med udbuddet af 
de faglige arrangementer. Flest på Health og færrest på 
Science and Technology. Adspurgt, hvorvidt de priorite-
rer at deltage i de faglige arrangementer, erklærer lidt 
over halvdelen af de studerende sig enige. På BSS 
prioriterer 46 procent at deltage, mens det samme tal 
for ST er 50 procent. På Arts prioriterer 56 procent at 
deltage, og på Health er det 65 procent. 

Tabel 5.1. De studerendes vurdering af udbuddet af faglige og sociale arran-
gementer. 

 AU AR BSS HE ST 

Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 
arrangementer. 

74% 73% 74% 83% 71% 

Jeg prioriterer at deltage i de faglige 
arrangementer.  

53% 56% 46% 65% 50% 

Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 
arrangementer.  

70% 61% 72% 79% 73% 

Jeg prioriterer at deltage i de sociale 
arrangementer.  

56% 55% 52% 66% 55% 

Der er god mulighed for social kontakt 
med mine medstuderende.  

76% 70% 74% 85% 82% 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. 
Resten har svaret hverken/eller, overvejende uenig, eller helt uenig. Beregningen inkluderer ikke 
dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

5. DET SOCIALE LIV PÅ STUDIET 

• Flertallet af studerende på Aarhus Universitet er tilfredse med udbuddet af faglige 
og sociale arrangementer. Cirka halvdelen prioriterer at deltage i arrangementer-
ne. 

• Mere end halvdelen af de studerende indgår i en læsegruppe til dagligt, og dette 
tal stiger i eksamensperioderne. 

• Over 10 procent af de studerende føler sig ensomme i dagligdagen på deres stu-
die. 
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Syv ud af ti studerende er tilfredse med udbuddet af 
sociale arrangementer. Det dækker over en variation 
på hovedområderne, hvor 61 procent er tilfredse på AR, 
72 procent på BSS, 73 procent på ST og 79 procent på 
HE. Seksoghalvtreds procent prioriterer at deltage i de 
sociale arrangementer overordnet set. Lidt flere på 
Health end på de øvrige hovedområder. De fleste stu-
derende oplever, at der er god mulighed for social 
kontakt med deres medstuderende. På Aarhus Universi-
tet i sin helhed er det 76 procent, der erklærer sig enige 
i, at det er tilfældet. På AR og BSS er det henholdsvis 70 
og 74 procent, der oplever, at der er god mulighed for 
social kontakt til medstuderende, mens det er hen-
holdsvis 82 og 85 procent på ST og HE. 

Langt de fleste studerende er altså tilfredse med ud-
buddet af sociale arrangementer. Ser man på de kvali-
tative kommentarer, tegner der sig et billede af, at nog-
le studerende efterspørger sociale arrangementer, der 
ikke involverer alkohol. De studerende skriver: 

”Da jeg ikke drikker alkohol, føler jeg ofte, at jeg ikke 
passer ind i de sociale arrangementer og egentlig ikke 
gider bruge tid på at kigge på fulde mennesker. Jeg 
ville være glad for flere studiefaglige/sociale arrange-
menter” (Studerende, AR) 

”På det sociale niveau mangler der sociale tilbud, som 
ikke involverer fest og druk. Afslappet snak og diskussi-
on sat ind i nogle rammer, der lægger op til dette, kun-
ne være fedt - især hvis det i forbindelse med et sådant 
arrangement kunne lade sig gøre at mødes med stude-
rende fra vidt forskellige uddannelser.”  (Studerende, ST) 

Denne tendens genfindes på tværs af de fire hovedom-
råder, og der er flere studerende, der kommenterer, at 
det kan være svært at passe ind socialt, hvis man ikke 
ligner den typiske universitetsstuderende. Det kan være 
studerende, der er ældre eller har børn. Nogle af disse 
efterlyser andre typer sociale arrangementer. 

I Tabel 5.2 ses, hvordan studerende oplever mødet med 
de medstuderende fordelt på hovedområde. En meget 
stor del af de studerende (88 procent) oplever, at de 
andre studerende generelt er imødekommende. På AR, 
ST og HE er det lige omkring 90 procent, der finder, at 
det er tilfældet, mens det er lidt lavere på BSS, hvor 85 
procent oplever, at de andre studerende er imøde-
kommende. 

 

Tabel 5.2. Mødet med de medstuderende. 

 AU AR BSS HE ST 

De andre studerende er generelt imødekommen-
de. 

88% 89% 85% 91% 91% 

De andre studerende er generelt imødekommen-
de. (SMU2011) 

(86%) (88%) (82%) (90%) (91%) 

Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderen-
de, når jeg har brug for det.  

85% 84% 81% 87% 89% 

Det fremmer min forståelse at tale med andre 
studerende. 

93% 93% 90% 94% 94% 

Jeg har det generelt godt med at arbejde sam-
men med andre studerende.  

86% 85% 85% 89% 88% 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret hver-
ken/eller, overvejende uenig, eller helt uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

Niogfirs procent af de studerende på ST oplever, at de 
kan få hjælp og støtte af deres medstuderende, når de 
har brug for det. Det gælder for 87 procent af de stude-
rende på HE, 84 procent på AR og 81 procent på BSS. 

Mere end ni ud af ti studerende oplever, at det fremmer 
deres forståelse at tale med andre studerende. Tallet 
ligger på 90 eller derover på alle hovedområder. Langt 
de fleste studerende oplever også, at de generelt har 
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det godt med at arbejde sammen med andre stude- rende. I gennemsnit er 86 procent enige i dette udsagn.  

Læsegruppeaktivitet og ensomhed 
Dette afsnit dækker den del af de studerendes sociale 
og faglige samvær, der drejer sig om læsegruppear-
bejde. Derudover er det også i dette afsnit, at tallene for 
ensomhed afrapporteres. 

Tabel 5.3 viser, hvor stor en del af de studerende der 
angiver at være en del af en læsegruppe enten til dag-
lig eller i eksamensperioder. Over halvdelen af de stu-
derende på Aarhus Universitet arbejder i læsegrupper i 
det daglige. Det dækker over, at der er lidt flere på 

Health (64 procent), mens der er lidt færre på Science 
and Technology (51 procent). 

I eksamensperioderne er der overordnet set flere, der 
arbejder i læsegrupper (62 procent). Kun på Arts stiger 
tallet ikke i eksamensperioderne. På BSS er det 62 pro-
cent, der i eksamensperioderne ofte eller næsten altid 
finder sammen i en læsegruppe, mens det er 63 pro-
cent på ST og hele 79 procent på HE. 

Tabel 5.3. Læsegruppeaktivitet. 

 AU AR BSS HE ST 

Er du en del af en læsegruppe, eller har du en 
læsemakker uden for eksamensperioden?  

55% 53% 55% 64% 51% 

Er du en del af en læsegruppe, eller har du en 
læsemakker i eksamensperioder?  

62% 53% 62% 79% 63% 

Note: Tallene viser den andel, som har svaret næsten altid eller ofte. Resten har svaret nogle gange, sjældent eller 
næsten aldrig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

 

Modsætningen til at være social og trives er at opleve 
at være ensom. Regressionsanalysen (se appendiks C) 
har i lighed med tidligere års analyser vist, at der er en 
negativ sammenhæng mellem ensomhed og trivsel. 
Det vil sige, at studerende, der er ensomme, trives dårli-
gere.  

Tabel 5.4 viser tallene for ensomhed på tværs af ho-
vedområderne. Samlet set er der 12 procent af de stu-
derende, der til dagligt næsten altid eller ofte føler sig 

ensomme på deres studie. Tallet er højest på BSS, hvor 
det er 15 procent. På Arts er det 13 procent, og på ST 
gælder det 11 procent. På Health er det 8 procent af de 
studerende, der føler sig ensomme til dagligt. 

Sammenligner man med tallene fra Studiemiljø 2011, 
kan man se en stigning i antallet af studerende, der 
føler sig ensomme på deres studie. 

 

Tabel 5.4. Ensomhed på studiet. 

 AU AR BSS HE ST 

Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet?  12% 13% 15% 8% 11% 

Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 
(SMU2011) 

(9%) (10%) (9%) (6%) (7%) 

Note: Tallene viser den andel, som har svaret næsten altid eller ofte. Resten har svaret nogle gange, sjældent eller 
næsten aldrig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

 

Ser man på de kvalitative kommentarer peger de stu-
derende på forskellige faktorer, der gør, at de føler sig 
ensomme på studiet. Her nævnes bl.a. en følelse af at 
stå alene med arbejdsbyrden, et konkurrencepræget 

miljø, hvor man ikke føler sig tryg ved at afsløre, når 
noget er svært, og en manglende villighed blandt de 
studerende til at hjælpe hinanden. En studerende skri-
ver:  
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”Der kan godt være en tendens til konkurrence blandt 
de studerende på en negativ måde. Bl.a. ift. at man ikke 
vil hjælpe hinanden med noter, hvis der er en time, man 
er forhindret i at komme til, videregivelse af praktisk 
information, hvis der åbner sig mulighed for forsknings-
pladser (speciale, ph.d. etc.) er der mange som ikke 
siger det videre, for at fremme sig selv i konkurrencen.” 
(Studerende, ST) 

Flere studerende fremhæver positive oplevelser med 
læsegrupper som en måde at undgå ensomhed i stu-
diehverdagen: 

”Studiegruppen har været helt afgørende for mig - 
dette semester skriver jeg en større opgave og har ikke 
mulighed for længere at deltage med min studiegrup-

pe - for første gang føler jeg mig meget ensom og ale-
ne med mit studie. Det er rigtig vigtigt at studiet fortsat 
prioriterer, at de studerende hjælpes i grupper så de 
kan få en lige så god oplevelse, som jeg har haft.”  
(Studerende, AR). 

Der findes lignende kommentarer fra de øvrige hoved-
områder, hvor nogle studerende også efterspørger 
hjælp til at komme i en læsegruppe eller i en ny læse-
gruppe efter en dumpet eksamen eller en pause i stu-
diet. Et studiemiljø, hvor de studerende fra studiets be-
gyndelse opfordres og hjælpes til at danne læsegrup-
per kan altså være en måde at forebygge ensomhed 
på blandt de studerende, som de studerende også selv 
bakker op om. 
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Dette kapitel behandler undervisningskonteksten i bred 
forstand. Kapitlet beskæftiger sig med det, der har vist 
sig at have stor betydning for faglig trivsel, nemlig un-
dervisningens organisering, men kapitlet beskæftiger 
sig også med feedback og den kontakt, de studerende 
har til underviserne. Undervisningens organisering 
handler om, hvorvidt det er klart for de studerende, 
hvad de skal lære, og hvordan de bliver bedømt til 
eksamen. Alignment-spørgsmålene drejer sig mere 

specifikt om, hvorvidt der er sammenhæng i uddannel-
sens enkelte dele som for eksempel eksamensformer, 
læringsmål og undervisningsformer. 

Slutteligt beskriver kapitlet også studerendes svar på 
spørgsmålene om det digitale læringsrum. Her er de 
studerende spurgt til, hvorvidt underviserne bruger de 
digitale læringsplatforme såsom Blackboard, AULA og 
FirstClass til at distribuere materiale og/eller aktivere de 
studerende. 

Kontakt til underviserne 
To ud af tre studerende på Aarhus Universitet oplever, 
at de fleste undervisere er nemme at opnå personlig 
kontakt til. Tallene tyder på, at det er nemmest at opnå 

kontakt til underviserne for de studerende på ST, mens 
det er sværere for studerende på HE og BSS. 

Tabel 6.1. Kontakten med underviserne. 

 AU AR BSS HE ST 

De fleste undervisere er nemme at opnå personlig 
kontakt til.  

68% 74% 58% 61% 79% 

De fleste undervisere er nemme at opnå personlig 
kontakt til. (SMU2011) 

(72%) (74%) (69%) (63%) (80%) 

De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker 
generelt interesserede i de studerende. 

81% 85% 73% 80% 87% 

De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker 
generelt interesserede i de studerende. 
(SMU2011) 

(80%) (84%) (77%) (79%) (86%) 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret hver-

6. UNDERVISNINGSKONTEKSTEN 

• Knap syv ud af ti studerende oplever, at underviserne er nemme at opnå personlig 
kontakt til. Otte ud af ti oplever, at de undervisere de har kontakt til, virker interesse-
rede i de studerende. 

• Lidt over halvdelen af de studerende oplever, at det er klart, hvad der forventes af 
dem til prøver og afsluttende eksamener. 

• I gennemsnit oplever kun 40 procent af universitetets studerende at få tilstrækkelig 
feedback på deres faglige bidrag i løbet af semesteret. 

• De studerende oplevelse af det digitale læringsmiljø tyder på, at de eksisterende 
elektroniske læringsplatformes potentiale og funktionalitet kan udnyttes bedre.  
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ken/eller, overvejende uenig, eller helt uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

Flertallet af de studerende, 81 procent, oplever, at de 
undervisere, de har haft kontakt til, generelt udviser 
interesse for de studerende.  

I de kvalitative kommentarer er der også studerende, 
der skriver om den oplevelse de har af, at de kan være 
svært at opnå kontakt til underviserne. Dette kan blandt 
andet skyldes, at det fysiske studiemiljø ikke lægger op 
til, at man ser underviserne i dagligdagen, og at de 
studerende har en oplevelse af, at underviserne har 
travlt og ikke tager sig tid at tale med dem. 

”Som studerende har man ingen kontakt til underviser-
ne i dagligdagen. Jeg aner ikke engang, hvordan de 
fleste ser ud.” (Studerende, BSS). 

Andre studerende skriver, at de oplever, at underviserne 
er under et stort tidspres, og at kontakt med studerende 
derfor kommer til at virke tidskrævende og besværligt 
for dem. En studerende fra Science & Technology skri-
ver:  

”Jeg synes, der er alt for lidt mulighed for direkte ping-
pong med instructors og forelæsere. Mange svært til-
gængelige emner kunne læres meget hurtigere og 
nemmere, hvis der var bedre muligheder for at spørge / 
diskutere det med instructors / forelæserne. Men det 
virker tit som om, at de ikke har ret meget tid, og at man 
er lidt en klods om benet, hvis man opsøger dem.” 

Undervisningens organisering 
Spørgsmålene i Tabel 6.2 handler om gennemsigtighed 
i læringsmål og eksamenskrav. Er det klart for de stude-
rende, hvad de skal lære, og er det klart for de stude-
rende, hvordan deres faglige præstationer bliver be-
dømt? En sådan gennemsigtighed er hjørnesten i et 
godt læringsmiljø (Biggs &Tang 2011).  

75 procent af de studerende angiver, at de er klar over, 
hvad de forventes at lære i fagene. Overraskende er 

det væsentligt færre, der oplever, at læringsmålene – 
som netop udtrykker, hvad de studerende forventes at 
lære – er klart formulerede og klart kommunikerede. 62 
procent af de studerende vurderer, at læringsmålene er 
klart formulerede og klart kommunikerede.  

Hvad angår eksamen, er det kun lidt over halvdelen af 
de studerende, der oplever, at det er tydeligt, hvad der 
forventes af det arbejde, der indleveres til bedømmelse. 

 

Tabel 6.2. Klare læringsmål og gennemsigtige bedømmelseskriterier. 

 AU AR BSS HE ST 

Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære i fage-

ne. 
75% 78% 73% 71% 77% 

Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb 

er klart formulerede og klart kommunikerede.  
62% 67% 59% 53% 65% 

Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb 

er klart formulerede og klart kommunikerede. 

(SMU2011) 

(64%) (64%) (64%) (63%) (62%) 

Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, 

der skal bedømmes (dvs. afsluttende eksamener, 

prøver). 

54% 56% 49% 50% 63% 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret hver-
ken/eller, overvejende uenig, eller helt uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 
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Et godt læringsmiljø er ikke alene kendetegnet ved 
klare mål og bedømmelseskriterier. Det er også nød-
vendigt, at der er overensstemmelse (alignment) mel-
lem læringsmål og eksamenskrav, og at de studeren-
des opfyldelse af disse krav understøttes af undervis-

ningen – både i timerne og uden for timerne (Biggs 
2012). De studerende blev som i 2007 bedt om at vur-
dere graden af alignment, og resultaterne er vist i Tabel 
6.3. 

Tabel 6.3. Alignment (graden af overensstemmelse mellem læringsmål, undervisning og 
eksamen). 

 AU AR BSS HE ST 

Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, 

og det, vi forventes at lære.  
78% 79% 75% 76% 82% 

Jeg kan se sammenhængen mellem det, vi bliver 

bedt om at lave mellem timerne, og det, vi skal 

lære.  

76% 77% 74% 75% 81% 

De valgte undervisningsformer støtter mit lærings-

arbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål 

og eksamenskrav.  

68% 71% 62% 66% 74% 

De valgte undervisningsformer støtter mit lærings-

arbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål 

og eksamenskrav. (SMU2011) 

(61%) (63%) (56%) (66%) (69%) 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret hver-
ken/eller, overvejende uenig, eller helt uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

78 procent af de studerende vurderer, at der er sam-
menhængen mellem det, de forventes at lære, og det, 
de undervises i, og på samme måde oplever 76 pro-
cent, at der er sammenhæng mellem det, de forventes 
at lære, og det, de bliver bedt om at forberede mellem 
timerne.  

Hvad angår undervisningsformerne, vurderer lidt færre, 
68 procent, at de valgte undervisningsformer hjælper 
de studerende til at leve op til læringsmålene og eksa-
menskravene. 

I de kvalitative kommentarer efterlyser de studerende 
klare retningslinjer for, hvad der forventes af dem.  

En studerende fra BSS skriver: 
”Overordnet synes jeg, der er alt for lidt fokus på eksa-
men i undervisningen. Jeg har i mange fag været i tvivl 
om, hvad jeg præcis skulle kunne til eksamen, og det er 
min klare opfattelse, at folk generelt ikke forstår, hvorfor 
de får den karakter, de får.”  

En anden studerende fra BSS skriver:  
”Det er ikke alle forelæsere, der formår at omformulere 
læringsmålene, så de bliver forståelige for de studeren-
de. De læser blot op fra hjemmesiden. Det er også me-
get sjældent, at de uddyber, hvordan det påvirker må-
den, hvorpå vi skal gå til vores pensum.” 

Feedback og tilbagemelding 
Muligheden for at få feedback på sit læringsarbejde er 
en meget vigtig del for de studerendes læring og der-
med de studerendes undervisningsmiljø. Derfor blev de 
studerende som ved undersøgelserne i 2007 og 2011 
bedt om at vurdere muligheden for at få feedback og 
tilbagemelding på deres faglige præstationer. Tilba-

gemelding i forbindelse med eksamen, men nok så 
vigtigt, den løbende tilbagemelding i løbet af semeste-
ret. Resultaterne er vist i Tabel 6.4. 

Det første spørgsmålet vedrører muligheden for at få 
feedback i løbet af semesteret. 40 procent oplever, at 
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de modtager tilstrækkelig feedback på faglige biddrag 
i løbet af semesteret. På ST er tallet 53 procent, på AR 
45 procent. På BSS oplever hver tredje studerende, at 
de modtager tilstrækkelig med feedback i løbet af 
semesteret, og på HE gælder dette én ud af fire stude-
rende.  

De næste to spørgsmål vedrører oplevelse af den feed-
back, der måtte blive givet. 58 procent af de studeren-
de på Aarhus Universitet vurderer, at den feedback, de 
modtager, forbedrer den måde, de lærer og arbejder 
på, og 60 procent oplever, at feedback på arbejdsop-
gaver er med til at gøre tydeligt, hvad de mangler at 
forstå

Tabel 6.4. Feedback og tilbagemelding. 

 AU AR BSS HE ST 

Jeg modtager tilstrækkelig feedback på mine 

faglige bidrag i løbet af semesteret.  
40% 45% 33% 25% 53% 

Den feedback, jeg får på mine faglige bidrag i 

løbet af semesteret, forbedrer den måde, jeg 

lærer og arbejder på.  

58% 63% 56% 46% 61% 

Den feedback, jeg får på mine arbejdsopgaver, er 

med til at gøre det tydeligt, hvad jeg ikke helt har 

forstået.a 

60% 62% 58% 45% 69% 

Der er gode muligheder for tilbagemelding på 

mine faglige præstationer ved eksamen.b 38% 45% 37% 18% 42% 

Der er gode muligheder for tilbagemelding om 

mine faglige præstationer ved eksamen eller 

større opgaver. (SMU2011)c 

(42%) (48%) (41%) (30%) (50%) 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret hver-
ken/eller, overvejende uenig, eller helt uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 
a) Bemærk, at andelen af studerende, som har svaret ved ikke/ikke relevant til dette spørgsmål er 12 procent. 
b) Bemærk, at andelen af studerende, som har svaret ved ikke/ikke relevant til dette spørgsmål er 13 procent. 
c) Vær opmærksomhed på små sproglige ændringer fra 2011 til 2014: ”om mine”  ”på mine”, ”eksamen og større 
opgaver”  ”eksamen”. 

Det sidste spørgsmål vedrører feedback i forbindelse 
med eksamen. 38 procent af de studerende oplever, at 
der er gode muligheder for at få tilbagemelding på 
faglige præstationer ved eksamen. På AR gælder dette 
for 45 procent af de studerende, og på ST er andelen 
42 procent. Tallet for BSS er 37 procent, og på HE er 
tallet 18 procent. 

I de kvalitative kommentarer peger de studerende på, 
at manglende feedback virker demotiverende og kan 
skabe tvivl om egne evner. Generelt efterlyses der 
hjælp til at blive bedre og til at kunne lære af sine fejl: 

”Det er dobbelt hårdt at klare sig mindre godt til en 
eksamen og så ikke kunne få hjælp/vejledning til, 
hvordan man kan udvikle sig.”  (Studerende, HE). 

”Jeg synes manglende feedback især efter eksamen er 
et stort problem! Man går automatisk ud fra, at vi er top-
motiverede studerende. Det er vi som udgangspunkt 
også, men en dårlig eksamensoplevelse og/eller karak-
ter uden ydereligere forklaring er yderst demotiveren-
de.”  (Studerende, BSS) 

”Jeg mener, det er meget ærgerligt, man aldrig for 
noget feedback på sine skriftlige eksamener, kun en 
karakter, man ikke aner hvorfor man har fået. Så ved 
man ikke, hvad der er, man skal blive bedre til. Endvide-
re er det synd, der går så langt tid, inden man får karak-
teren, at man allerede er fordybet i et nyt fag og har 
glemt alt om hvad eksamen handlede om.” (Studeren-
de, ST). 
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”Der burde være mere feedback fra underviserne ge-
nerelt - både til eksamen, men også til hverdag. Man 
kan nemt komme til at tvivle på sig selv, når man ikke 
klare sig så godt som man selv forventer, men ikke ved 
hvad man præcist gør galt.” (Studerende, BSS). 

”Der må meget gerne være endnu større mulighed for 
at få feedback på diverse opgaver. De få gange det er 
sket, har vi lært rigtig meget! Fejl/misforståelse i fagligt 
stof, bliver på den måde fanget tidligt i forløbet, og 
derved undgår man at falde bagefter.” (Studerende AR)

 

Det digitale læringsrum 
I 2011 vedtog Aarhus Universitet en politik for Educatio-
nal IT, hvor en af målsætningerne er at implementere et 
fælles Learning Management System (LMS). Denne 
implementering er påbegyndt på et område (BSS), 
mens resten forventes at følge efter i de kommende år. 
Derfor kan tallene i år anvendes som baseline-tal for 
fremtidig vurdering af udviklingen vedrørende anven-
delsen af Educational IT.  

Lige som i 2011 rummer undersøgelsen to spørgsmål 
om de studerendes oplevelse af det digitale læringsmil-
jø. Det ene spørgsmål vedrører de studerendes vurde-
ring af undervisernes brug af de digitale læringsplat-
forme til at distribuere undervisningsmateriale. Det an-
det spørgsmål vedrører de studerendes oplevelse af 
undervisernes brug af de digitale læringsplatforme som 
aktiverende læringsrum. 

Tabel 6.5. Det digitale læringsmiljø. 

 AU AR BSS HE ST 

Mine undervisere er generelt gode til at bruge de 

elektroniske læringsplatforme til at distribuere 

undervisningsmateriale. 

75% 80% 72% 61% 82% 

Mine undervisere er generelt gode til at bruge de 

elektroniske læringsplatforme til at distribuere 

undervisningsmateriale. (SMU2011) 

(81%) (81%) (86%) (55%) (86%) 

Mine undervisere er generelt gode til at bruge de 

elektroniske læringsplatforme til at aktivere de 

studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 

wiki, læringsstier, podcasts). 

25% 30% 19% 14% 33% 

Mine undervisere er generelt gode til at bruge de 

elektroniske læringsplatforme til at aktivere de 

studerende (fx ved bruge af diskussionsfora, blogs, 

wiki, læringsstier, podcasts.) (SMU2011) 

(23%) (27%) (23%) (11%) (20%) 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret hver-
ken/eller, overvejende uenig, eller helt uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

 

Resultaterne er vist i Tabel 6.5. Flertallet af de studeren-
de oplever, at deres undervisere generelt er gode til at 
bruge de elektroniske læringsplatforme til at distribuere 
undervisningsmateriale. Tallene er højest på ST og AR 
og mindre på BSS og HE.  

En fjerdedel af de studerende vurderer, at underviserne 
generelt er gode til at bruge de elektroniske lærings-
platforme til at aktivere de studerende gennem fx læ-

ringsstier, diskussionsfora, blogs og lignende. Igen er 
tallene er højest på ST og AR og mindre på BSS og HE. 

Som beskrevet i kapitel 2 bør man være varsom med at 
fortolke forskelle mellem resultaterne fra henholdsvis 
2014 og 2011. Tallene tyder dog på følgende udvikling 
over tid: At lidt færre studerende på BSS oplever, at 
deres undervisere er gode til at bruge de elektroniske 
læringsplatforme til at distribuere undervisningsmateria-
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le, og at flere studerendes på ST oplever, at deres un-
dervisere er gode til at aktivere de studerende ved 
hjælp af elektroniske læringsplatforme.  

Kigger man på de kvalitative kommentarer, påpeger 
mange studerende, at de digitale læringsplatforme 
kunne bruges bedre, end de bliver det i dag. Mange 
oplever, at der er forskel på, hvordan og i hvilket om-
fang underviserne bruger platformene, hvilket skaber 
en oplevelse af, det fulde potentiale ikke bliver udnyttet: 

”Jeg har kun oplevet 2 undervisere i mine 2,5 år på 
bacheloruddannelsen, som har gjort brug af funktioner-
ne, som er tilgængelige på Aula. Det eneste undervi-
serne normalt har gjort brug af, er at lægge forelæs-
ningsslides og andet materiale samt at skrive meddelel-
se, hvis der sker nogle ændringer mellem forelæsninger.  
Det kunne have været en fordel, hvis underviserne gør 
mere brug af de øvrige funktioner i nogle af de kurser, 
jeg har fulgt.”  (Studerende, ST). 

Andre studerende kommenterer de udfordringer, de 
oplever i forbindelse med overgangen fra fx Campus-

net til Blackboard på BSS. Her er der beskrevet vanske-
ligheder med at gennemskue, hvor man finder materia-
ler, og meget forskellig brug af Blackboard fra undervi-
ser til underviser. Andre studerende efterlyser en mere 
konsistent brug af Blackboard, hvor alle oplysninger 
gøres tilgængelige i systemet, så man kun behøvede at 
logge ind ét sted for at finde alt, der relaterede sig til 
undervisningen og studiet. 

”Blackboard (BB) virker for så vidt fint nok. Potentialet 
bliver bare ikke udnyttet fra undervisernes side. De en-
kelte fags sider på BB burde indeholde information 
omkring faget - bl.a. eksamen, fagbeskrivelse, undervi-
ser og timeplaner.” (Studerende, BSS). 

”Blackboard er en fin teknisk løsning, men der er alt for 
stor forskel på, hvordan den enkelte underviser bruger 
det. (…) Lige nu er der kaos, anarki, og der er ikke to 
undervisere, der gør det på samme måde. Som stude-
rende bruger man derfor lang tid på at lede efter mate-
riale, især sammenlignet med gamle asb's campus - 
specielt kalenderfunktionen er savnet!” (Studerende, 
BSS). 
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Stærk stress og en arbejdsbyrde, der opleves som for 
stor, er underminerende for trivslen, og derfor er disse 
spørgsmål også meget relevante, når studiemiljøet skal 
kortlægges. Oplevelsen af at være presset hænger ikke 
altid sammen med objektive faktorer som anvendt tid, 
men kan selvfølgelig gøre det. At blive stresset kan også 
hænge sammen med ikke at vide, hvad man skal lave, 

eller at der er uklare mål for, hvad man skal lave, eller 
hvornår man har gjort det godt nok. Dette kapitel sigter 
mod at afdække de studerendes niveau af stærk stress 
både til dagligt og i eksamensperioder, ligesom kapitlet 
viser tallene for det selvrapporterede ugentlige timefor-
brug på undervisning, forberedelse, arbejde mv. 

Følelse af stress 
Fordi ordet ‘stress’ i så høj grad er en del af hverdags-
sproget, er forekomsten af stress svær at måle. For at 
undgå en forveksling af ‘stress’ med begrebet ‘travlhed’ 
er de studerende i Aarhus Universitets studiemiljøunder-
søgelser ikke blevet spurgt om forekomsten af stress, 
men derimod forekomsten af stærke stress-symptomer, 
der eksplicit blev defineret som tilbagetrukkethed, hjer-
tebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykt-
hed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, kon-
centrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske og 
lignede alvorlige symptomer. Kortere tids udsættelse for 
stress behøver ikke at have negative følger, men læn-
gere tids udsættelse for stærk stress kan have alvorlige 

følger. Derfor er de studerende blevet spurgt sil, hvor 
ofte de oplever stærke stress-symptomer.   

Som det ses af Tabel 7.1 angiver 17 procent af de stu-
derende, at de næsten altid eller ofte oplever stærke 
stress-symptomer i forbindelse med deres studiehver-
dag. Dette tal er ens på tværs af hovedområderne.  

34 procent af de studerende oplever næsten altid eller 
ofte stærke stress-symptomer i tiden op til eksamen. 
Igen er der kun mindre variationer på tværs af hoved-
områderne. 

  

7. ARBEJDSINDSATS OG ARBEJDSBYRDE 

• I gennemsnit oplever 17 procent af de studerende stærke stress-symptomer i hver-
dagen. Dette tal stiger til 34 procent i eksamensperioderne. 

• Syvogfirs procent af universitets studerende planlagde at tage 30 ECTS-point eller 
flere i forårssemesteret 2014. 

• I gennemsnit er en studerendes studieuge (undervisning + forberedelse) 30,7 timer 
lang. Dette dækker over variationer på tværs af hovedområderne samt en store for-
skelle fra studerende til studerende. 
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Tabel 7.1. Forekomsten af stærke stress-symptomer. 

 AU AR BSS HE ST 

Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbin-

delse med dit studie i dagligdagen? 
17% 17% 17% 16% 17% 

Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbin-

delse med dit studie? I dagligdagen? (SMU2011) (11%) (12%) (10%) (8%) (13%) 

Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbin-

delse med dit studie op til eksamen? 
34% 34% 34% 36% 32% 

Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbin-

delse med dit studie? Op til eksamen? (SMU2011)  
(32%) (34%) (31%) (37%) (26%) 

Note: Tallene viser den andel, som har svaret næsten altid eller ofte. Resten har svaret nogle gange, sjældent eller 
næsten aldrig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 
*: Stærke stress-symptomer blev i spørgeskemaet beskrevet på følgende måde: ”Stærke stress-symptomer kunne være 
tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at 
slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.”. 

Sammenlignes tallene fra 2011 med tallene fra 2014, er 
der antydninger af, at flere studerende i deres studie-
hverdag oplever stærke stress-symptomer.  

De kvalitative kommentarer peger på forskellige årsa-
ger til, at de studerende føler sig stressede, heriblandt 
en stor arbejdsbyrde, indbyrdes konkurrence de stude-
rende imellem, samt et økonomisk pres i forhold til at 
skulle passe både studiet og have et studiejob ved 
siden af for at kunne klare sig økonomisk. For nogle 
viser en stresset hverdag sig ved tydelige fysiske stress-
symptomer.  

En studerende fra Health skriver: 

”Jeg er utroligt træt, ked af det, har ondt i maven, har 
kvalme, er besvimet et par gange, har smidt 6 kg pga. 
nedsat appetit siden i sommers.”  (Studerende, HE). 

En anden Health-studerende har oplevelsen af, at det 
manglende samarbejde mellem studerende kan for-
stærke oplevelsen: 

”Der er mellem de studerende, særligt på bacheloren, 
for stor indbyrdes konkurrence i forhold til støtte, og jeg 
mener, at en stor den af den stress, der opstår skyldes, at 
de studerende er bange for at kommunikere ud, at de 
ikke er 100 % med, og dermed presser både dem selv 
og deres medstuderende unødigt. Det bliver en konkur-
rence om, hvem der har læst mest i stedet for en kamp, 
man tager sammen og støtter hinanden i. Jeg tror, at 
man måske kan undgå, at nogle studerende rammes af 

stress ved at lægge en kort workshop eller lignende i 
rusforløbet/introforløbet om kollegial støtte og diskussi-
on om, at ingen kan alt.”  (Studerende, HE). 

På Science og Technology peger mange studerende 
på, at kvartersordningen er med til at skabe en mere 
stresset hverdag, da meget nyt stof skal læres på kort 
tid, hvilket giver dem en oplevelse af, at der er mindre 
tid til fordybelse. En studerende skriver: 

”Jeg bliver meget påvirket af, at vi på naturvidenskabe-
lig har op til 12 eksaminer pr. år. Det kræver meget 
forberedelse, både fagligt og mentalt, og hvis man har 
tendens til at være perfektionistisk, så øges også risiko-
en for at blive stresset.”  (Studerende, ST). 

På alle hovedområder er der studerende, der oplever, 
at de har svært ved at få hverdagen til at gå op tids-
mæssigt: 

”Arbejdsloaden på uddannelsen kan være ret stressen-
de, og jeg oplever tit, at jeg selv og mine studiekamme-
rater er kørt helt ned, fordi man er presset og bagud til 
trods for, at man bruger hver dag fra 8-22 om aftenen 
nærmest udelukkende på studie. Derudover har mange 
arbejde som en nødvendighed af de høje boligpriser, 
hvilket kan være endnu en stressfaktor.”  (Studerende, 
BSS). 

”Jeg har oplevet at flere på studiet har fået stress eller 
depression især i 3. og 4. semester, da der er mange 
timer på skemaet, og fordi man skal forberede sig me-
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get, da man skal præstere foran sine studiekammerater. 
Derfor er det stressende, hvis man har en periode, hvor 
man ikke kan overskue at være på.”  (Studerende, AR). 

 

 

Studietid 
På samme måde som i 2007 og 2011 blev de stude-
rende bedt om at tænke tilbage på den forrige uge og 
vurdere, hvor mange timer de havde brugt på hen-
holdsvis undervisning, forberedelse, studenterforenings-
arbejde, fritidsaktiviteter, studierelevant arbejde samt 
ikke- studierelevant arbejde. Af memo-tekniske årsager 
blev de studerende bedt om at tænke på en konkret 
uge midt i semesteret (snarere end en abstrakt ”typisk” 
uge).  

Til forskel fra de tidligere undersøgelser, blev de stude-
rende i SMU2014 ligeledes bedt om at angive, hvor 

mange ECTS-point de havde tænkt sig at tage i dette 
forårssemester 2014, og de studerende fik oplyst, at 30 
ECTS svarer til et fuldtidsstudie. SMU2014 er den første 
undersøgelse af danske universitetsstuderendes tidsfor-
brug, der tager højde for, hvor mange ECTS-point de 
studerende rent faktisk har tænkt sig at tage. De føl-
gende tal er baseret på studerende, der har oplyst, at 
de har tænkt sig at tage 30 ECTS-point, med andre ord 
studerende, som må forventes at være fuldtidsstude-
rende. 

Tabel 7.2. De studerendes planlagte ECTS for forårssemesteret 2014. 

 AU AR BSS HE ST 

0-9 ECTS 2% 2% 1% 4% 2% 

10-19 ECTS 4% 6% 4% 2% 4% 

20-29 ECTS 7% 5% 7% 5% 10% 

30 ECTS 83% 84% 82% 86% 80% 

31+ ECTS 4% 3% 5% 3% 4% 

Spørgsmålets formulering: ”Hvor mange ECTS-point har du planlagt at tage i dette semester? (Et fuldtidsstudium svarer til 
30 ECTS-point pr. semester).” 

I nedenstående beregninger er studerende med eks-
treme værdier sorteret fra, og heller ikke specialestude-
rende er taget med i beregningen, da dette er en gan-
ske særlig studiesituation. Tallene bør ikke sammenlig-
nes direkte med tidstallene fra SMU2011, da der i 
SMU2011 ikke kunne tages højde for antallet af ECTS. 
Det skal også nævnes, at tallene for undervisning re-
præsenterer, hvor meget tid de studerende bruger på 
undervisning, ikke hvor mange timers undervisning, der 
nødvendigvis er blevet udbudt.  

Tallene repræsenterer således antallet af timer brugt på 
studier i en uge midt i semesteret hos en ikke-
specialestuderende, der har tænkt sig at følge den 
normerede undervisning. 
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Tabel 7.3. Studerendes angivelse af tidsforbrug i timer per uge (s.d. angiver standardafvigelsen). 

 AU (s.d.) AR (s.d.) BSS (s.d.) HE (s.d.) ST (s.d.) 

Undervisninga 14,1 (8,3) 9,8 (4,3) 12,1 (6,5) 16,9 (8,9) 21,0 (9,2) 

Forberedelseb 16,6 (10,1) 16,3 (9,3) 17,4 (10,4) 16,5 (10,0) 15,7 (10,6) 

Studenterforeningsarbejdec 1,1 (3,0) 1,1 (2,6) 1,1 (3,1) 1,4 (3,7) 1,0 (2,7) 

Studierelevant arbejde 2,8 (6,2) 2,8 (6,1) 3,6 (6,6) 2,5 (5,4) 1,9 (5,9) 

Ikke-studierelevant arbejde 3,2 (5,5) 3,7 (5,9) 4,0 (6,0) 1,9 (4,5) 2,3 (4,4) 

Fritidsaktiviteter 7,3 (6,6) 6,9 (6,6) 7,8 (6,7) 7,3 (5,8) 7,0 (6,8) 

Studieuge (underv.+forb.) 30,7 (11,8) 26,1 (9,9) 29,5 (10,9) 33,4 (12,1) 36,8 (11,9) 

N 8383  2437  2816  1290  1838  

Note: Følgende betingelser skulle være opfyldt, for at den studerenes svar blev inddraget i beregningen af gennemsnittet: i) Den studerende skulle 
have angivet at planlægge at tage 30 ECTS, svarende til et fuldtidsstudium, ii) Den studerende måtte ikke være specialestuderende, iii) det ugentlige 
tidsforbrug skulle være større end 0 timer og mindre eller lig 84 timer. N angiver antallet af svar, som opfylder disse betingelser. 
Spørgsmålets formulering: ”Tænk tilbage på de sidste syv dage. Hvor mange timer har du brugt på følgende aktiviteter?  Hvis din uge har været 
meget atypisk, fx hvis du har været syg eller ude at rejse, så tænk i stedet på en typisk uge uden for eksamensperioden. ” 
a) Defineret som ”forelæsninger, holdtimer, øvelsestimer og lignende”. 
b) Defineret som ”læsning, læsegruppearbejde, skrivning, eksamenstilmelding, skaffe litteratur, skrive mails og lignende organisering af studiehver-
dagen”. 
c) Defineret som ”fagligt, socialt og/eller politisk”. 

Defineres en studieuge som antallet af timer brugt på 
undervisning i kombination med forberedelse, bruger 
den gennemsnitlige studerende på Aarhus Universitet 
30,7 timer om ugen på sit studie. Standardafvigelsen, 
(der groft sagt er et mål for spredningen i tidsforbruget 
de studerende imellem) på 11,8 timer tyder på, at der 
er meget stor forskel de enkelte studerende imellem, 
hvad angår, hvor meget tid, der bruges på studierne. 
Det vil sige, at man med stor sandsynlighed kan finde 
studerende, der bruger 41-42 timer om ugen på studi-
erne, mens man også med stor sandsynlighed finder 
studerende, der bruger i omegnen af 20 timer ugentligt. 
Som et eksempel på dette viser histogrammet til højre 
spredningen i psykologistuderendes ugentlige forbere-
delsestid.   

Den gennemsnitlige studerende på AR bruger afrundet 
26 timer på sine studier, på BSS er tallet 30 timer, på HE 
er tallet 33 timer, og på ST er tallet 37 timer. Igen viser 
standardafvigelsen, at der inden for hvert hovedområ-
de er meget stor forskel i studenterpopulationen, hvad 
angår tidsforbruget.  

Ser man på Tabel 7.3 tegner der sig et billede i variatio-
nen i brugte timer. Det tyder på, at der er et nogenlunde 
konstant antal timer brugt på forberedelse, mens det er 
antallet af undervisningstimer, der varierer. De stude-

rende på ST bruger hele 21 timer om ugen i undervis-
ningssituationer såsom forelæsninger, holdtimer, øvel-
sestimer og lignende. Derudover forbereder de sig 16 
timer. På BSS bruger de studerende i gennemsnit 12 
timer på undervisning, men til gengæld forbereder de 
sig i 17 timer. En gennemsnitlig studerende på Aarhus 
Universitet bruger 1,2 timer på at forberede sig per 
undervisningstime. Tilsvarende tal er 1,7 timer på AR, 
1,4 timer på BSS, 1,0 time på HE, og 0,7 timer på ST. 

Udregningen af det gennemsnitlige tidsforbrug kan 
dække over en stor variation, og figur 7.1. viser variatio-
nen blandt de studerende inden for samme fag, når de 
er spurgt til hvor mange timer, de ugentligt bruger på 
forberedelse. Her er psykologi anvendt som eksempel, 
og man kan af figuren se, at variationen mellem stude-
rende er meget stor.   
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Figur 7.1. Tidsforbrug for forberedelse i timer per uge (x-
akse) for studerende på psykologi (antal, y-akse). 

 
Note: Følgende betingelser skulle være opfyldt, for at den studerenes 
svar blev inddraget i beregningen af gennemsnittet: i) Den studerende 
skulle have angivet at planlægge at tage 30 ECTS, svarende til et 
fuldtidsstudium, ii) Den studerende måtte ikke være specialestuderen-
de, iii) Det ugentlige tidsforbrug skulle være større end 0 timer og mindre 
eller lig 84 timer. Spørgsmålets formulering: ”Tænk tilbage på de sidste 
syv dage. Hvor mange timer har du brugt på følgende aktiviteter? 
Forberedelse.  
 

Set i lyset af, hvor vigtigt det for mange studerende er at 
få relevant erhvervserfaring af hensyn til videre beskæf-
tigelse, er det ikke overraskende, at mange studerende 
bruger tid på erhvervsrelevant arbejde. Studerende på 
BSS bruger i gennemsnit 3,6 timer på studierelevant 
arbejde. Herefter følger studerende fra henholdsvis AR, 
HE og ST.  

At der også er en systematik i tidsforbruget inden for 
hovedområderne kan også læses af svarene på de 
åbne spørgsmål. En del studerende fra især Arts efterly-
ser flere undervisningstimer. To studerende skriver: 

”Jeg oplever at hverdagen bliver meget kedelig, fordi 
der er så lidt undervisning, og jeg kunne virkelig godt 
tænke mig bare 6 timer mere, så man skal ud af døren 
for undervisning mere end to gange om ugen.”  (Stude-
rende, AR). 

”Niveauet ligger okay, men er virkelig overrasket over 
så få undervisningstimer, og jeg bliver ved med at tæn-
ke, at uddannelsen kunne blive SÅ meget bedre, hvis vi 

havde mere undervisning, og man ville bliver så meget 
mere engageret i sit studie samt føle det mere som en 
del af ens identitet, hvis det krævede mere tid af en 
selv.”  (Studerende, AR). 

På den anden side viser de kvalitative kommentarer 
også, at nogle studerende føler, at for mange undervis-
ningstimer på universitetet kan gøre det svært at få 
studielivet til at hænge sammen med fritidsjob og fri-
tidsinteresser. Der er studerende på alle hovedområder, 
der oplever at have så meget undervisning og forbere-
delse, at de har svært ved at få hverdagen til at hænge 
sammen. Dette understreger blot forskellene imellem 
uddannelserne. 

”Det kræver virkelig et gå-på-mod af format at komme 
igennem studiet på normeret tid. At vi bruger meget tid 
på skolen er helt fint, men det, at der ligger så meget 
planlægning udenom klinik osv. i fht. patienter gør, at 
jeg tøver med at anbefale studiet til andre. Det kan til 
tider tage modet helt fra en, når tiden udelukkende går 
op i planlægning - som vi i øvrigt ikke rigtig rustes til.” 
(Studerende, HE). 

Figur 7.2 er en grafisk gengivelse af tallene i Tabel 7.3. 
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Figur 7.2. Studerendes angivelse af tidsforbrug i timer per uge (grafisk gengivelse af Tabel 7.3). 

 
Note: Følgende betingelser skulle være opfyldt, for at den studerenes svar blev inddraget i beregningen af gennemsnittet: i) Den stude-
rende skulle have angivet at planlægge at tage 30 ECTS, svarende til et fuldtidsstudium, ii) Den studerende måtte ikke være specialestu-
derende, iii) Det ugentlige tidsforbrug skulle være større end 0 timer og mindre eller lig 84 timer. n angiver antallet af svar, som opfylder 
disse betingelser.  
Spørgsmålets formulering: ”Tænk tilbage på de sidste syv dage. Hvor mange timer har du brugt på følgende aktiviteter?  Hvis din uge har 
været meget atypisk, fx hvis du har været syg eller ude at rejse, så tænk i stedet på en typisk uge uden for eksamensperioden. ” 

I tabellen på den følgende side vises tidsforbruget for-
delt på hovedområderne og på uddannelsestype. Her-
af kan det ses, at der er variationer på tværs af grup-
perne. Det er et fællestræk, at fx diplomingeniører og 
professionsbachelorer i gennemsnit modtager mere 

undervisning. Dette gælder på tværs af hovedområder-
ne. Samtidig ser det ud til, at disse grupper forbereder 
sig lidt mindre end de øvrige studentergrupper. 
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Figur 7.3. Studerendes angivelse af tidsforbrug i timer per uge fordelt på hovedområde og uddannelsestype. 

 
Note: Følgende betingelser skulle være opfyldt, for at den studerenes svar blev inddraget i beregningen af gennemsnittet: i) Den studerende skulle have 
angivet at planlægge at tage 30 ECTS, svarende til et fuldtidsstudium, ii) Den studerende måtte ikke være specialestuderende, iii) Det ugentlige tidsfor-
brug skulle være større end 0 timer og mindre eller lig 84 timer. n angiver antallet af svar, som opfylder disse betingelser.  
Spørgsmålets formulering: ”Tænk tilbage på de sidste syv dage. Hvor mange timer har du brugt på følgende aktiviteter?  Hvis din uge har været meget 
atypisk, fx hvis du har været syg eller ude at rejse, så tænk i stedet på en typisk uge uden for eksamensperioden. ” 
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Fænomener som mobning, sexchikane, diskriminering 
og trusler er alle klassiske elementer i analyser af psy-
kisk arbejdsmiljø på arbejdsmarkedet. Det er fænome-

ner, der nedbryder trivsel, motivation, arbejdsglæde og 
arbejdsevne, og som alle gerne skulle være fraværen-
de i et godt arbejdsmiljø såvel som i et studiemiljø.  

Mobning og chikane 
I Tabel 8.1 angives andelen af studerende, der inden for 
de sidste 12 måneder har følt sig udsat for mobning, 
sexchikane, trusler om vold eller vold. Generelt fore-
kommer chikane sjældent på Aarhus Universitet, idet 
stort set ingen studerende har følt sig udsat for sexchi-
kane, trusler om vold og vold, mens 1 procent har følt 

sig udsat for mobning inden for de sidste 12 måneder. 
Det er særdeles lave tal sammenlignet med lønmodta-
gere (http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-
arbejdsmiljoe/Mobning/Hvem-er-udsat-for-mobning) 
og skoleelever (http://dcum.dk/nyheder/nye-tal-
mobning-lever-i-bedste-velgaaende) . 

Tabel 8.1. Mobning og chikane. 

 AU AR BSS HE ST 
Mobning (ved mobning forstås bevidst og 
systematisk personforfølgelse)  

1% 1% 1% 1% 1% 

Sexchikane 0% 0% 0% 0% 0% 

Trusler om vold 0% 0% 0% 0% 0% 

Vold 0% 0% 0% 0% 0% 

Note: Tallene viser den andel af respondenterne, der har tilkendegivet, at de har været udsat for 
pågældende type chikane.  
Spørgsmålets formulering: ”Klik her hvis du inden for de sidste 12 måneder på dit studie har følt dig 
udsat for... ” 
 
Kommentarerne til de åbne spørgsmål afslører også 
andre grunde til, at studerende kan føle sig udenfor, 
uden at de nødvendigvis karakteriserer det som mob-
ning eller chikane. En studerende fra Health, som har 
holdt pause fra studiet og er begyndt igen, skriver: 
 
”Tit går jeg på toilettet og bruger god tid - så ser de 
andre ikke, hvor alene jeg er. Jeg har prøvet, at folk 

flytter sig væk fra mig til forelæsninger, når de finder 
nogen, de hellere vil sidde ved - også selvom jeg har 
italesat, at det er svært at være på et semester, hvor 
man ikke kender nogen.” (Studerende, HE). 

Den studerende fortsætter ved at skrive, at der ikke 
nødvendigvis er tale om mobning, men at det føles 
meget ubehageligt at blive isoleret på den måde. 

8. DISKRIMINATION OG CHIKANE 

• Tallene for mobning og chikane er meget lave på Aarhus Universitet. 
• Meget få studerende har oplevet at blive diskrimineret. 
• Internationale studerende oplever i højere grad end danske studerende at blive 

forskelsbehandlet, men andelen er stadig meget lille.  
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Som nævnt i kapitel 5 nævner andre, at de føler sig 
uden for fællesskabet på studiet, fordi de har børn, er 
meget ældre end deres medstuderende, har et handi-
cap eller tilhører en minoritetsgruppe.  

Som et eksempel skriver en studerende fra Science og 
Technology: 

”Jeg er lidt atypisk, da jeg er en af de eneste piger på 
min årgang på mit studie. Derfor oplever jeg ofte, at jeg 
ikke kan snakke på samme måde og ikke får den 
samme "respekt", som den der findes drengene imel-
lem. Efter min mening laver vi alt for mange ting i læse-
grupper, hvor det (hvis man er i en gruppe med ene 
drenge) godt kan være svært at blive taget alvorligt.”  
(Studerende, ST). 

Diskriminering  
Tabel 8.2 angiver, hvor stor en del af de studerende ved 
Aarhus Universitet, som inden for de sidste 12 måneder 
har følt sig udsat for diskriminering på grund af hen-
holdsvis deres køn, seksuelle orientering, etniske bag-
grund eller religion. 

Overordnet er der næsten ingen studerende, der inden 
for de sidste 12 måneder har følt sig diskrimineret. Ingen 

studerende på Aarhus Universitet har inden for de sidste 
12 måneder følt sig diskrimineret pga. deres seksuelle 
orientering eller deres køn. Få studerende har i perioden 
følt sig diskrimineret pga. deres etniske baggrund. Det er 
tilfældet for 1 procent på Health og Science and Tech-
nology. 

Tabel 8.2. Diskrimination. 

 AU AR BSS HE ST 

 Diskrimination pga. dit køn 0% 0% 0% 0% 0% 

 Diskrimination pga. din seksuelle orientering 0% 0% 0% 0% 0% 

 Diskrimination pga. din etniske baggrund 0% 0% 0% 1% 1% 

 Diskrimination pga. din religion 0% 0% 0% 0% 0% 

Diskrimination pga. din politiske overbevisning 0% 0% 0% 0% 0% 

Note: Tallene viser den andel af respondenterne, der har tilkendegivet, at de har været udsat for pågældende type 
diskrimination.  
Spørgsmålets formulering: ”Klik her hvis du inden for de sidste 12 måneder på dit studie har følt dig udsat for...” 

Flere af de udenlandske studerende skrev i de åbne 
svar, at de fandt mødet med det danske uddannelses-
system og danske studerende vanskeligt, og at især 
sprogbarrieren kan give udfordringer.  

“I am the only non-Danish student in my course, which 
sometimes makes me feel a bit isolated. My classmates 
are friendly and welcoming, but the language barrier 
(I'm not yet fluent in Danish) creates a sense of awk-
wardness. Sometimes, in class, I get the feeling every-
one would much rather be speaking in Danish than in 
English (and that I'm the only reason they make the 
effort).”  (Studerende, AR). 

“My impression is that Danes do not feel really comfort-
able speaking in English with us and for this reason, 
when it comes the time to create study groups, or when 
it comes down to writing projects for different subjects, 
they simply make groups disregarding the internation-
als, leading us to constantly work together.”  (Studeren-
de, BSS). 

I Tabel 8.3 er svarene fra danske studerende sammen-
holdt med svarene fra internationale studerende. Stu-
diemiljøundersøgelsen fra 2011 viste, at der i gennem-
snit var 15 procent af de udenlandske studerende på 
Aarhus Universitet, der følte sig diskrimineret på grund 
af deres etniske baggrund. Tabellen viser, at tre procent 
af de internationale studerende føler sig diskrimineret 
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på grund af deres etniske baggrund. Det gælder fire 
procent på både Health og Science and Technology, 
tre på Business and Social Sciences og to på Arts.  

Forskellene på tallene fra 2011 og tallene fra 2014 skal 
tolkes med meget stor varsomhed, da der har været 
forskel på, hvordan spørgsmålene blev stillet i de to 
undersøgelser. I 2014 har studerende skullet svare be-
kræftende på, at de inden for de seneste 12 måneder 
havde oplevet chikane eller diskrimination, inden de fik 
mulighed for at afkrydse baggrunden eller årsagen til 

dette. Denne sluse har betydet, at kun studerende, der 
svarer bekræftende på første spørgsmål, ser de efterføl-
gende valgmuligheder.  

I 2011 tydede kommentarerne på, at der i højere grad 
var tale om forskelsbehandling end egentlig systema-
tisk diskrimination, og at de høje diskriminationstal var 
udtryk for denne forskelsbehandling. Kommentarerne 
tyder på, at forskelsbehandlingen opleves blandt de 
internationale studerende om end tallene for diskrimi-
nation er væsentligt mindre end i 2011. 

Tabel 8.3. Oplevelse af diskrimination pga. etnicitet opdelt efter de studerendes nationalitet 
(statsborgerskab samt angivelse af modersmål). 

 AU AR BSS HE ST 

Dansk statsborgerskab 0% 0% 0% 0% 0% 

Ikke dansk statsborgerskab 3% 2% 3% 4% 4% 

Dansk modersmål 0% 0% 0% 0% 0% 

Ikke dansk modersmål 3% 3% 3% 3% 5% 

Note: Tallene viser den andel af respondenterne, der har tilkendegivet, at de har været udsat for diskrimination pga. af 
deres etniske baggrund. Tallene er delt op på baggrund af den studerendes nationalitet.  
Spørgsmålets formulering: ”Klik her hvis du inden for de sidste 12 måneder på dit studie har følt dig udsat for... [Diskrimi-
nation pga. din etniske baggrund]” 
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Dette kapitel omhandler det fysiske studiemiljø. Under-
søgelsen inddrager de aspekter af det fysiske studiemil-
jø, der vedrører de studerendes opfattelser af, om de 
fysiske omgivelser understøtter deres læringsaktiviteter 
med at lytte, læse, undersøge, skrive, samarbejde mv. 
Spørgsmålene vedrører således deres vurdering af 
undervisningslokaler, læsepladser, gruppearbejdsrum 
og rammerne til socialt samvær samt de tekniske løs-
ninger, universitetet udbyder.  

Regressionsanalysen viste, at det fysiske studiemiljø 
også spiller væsentligt ind på den faglige trivsel. For 
eksempel indgik spørgsmål om lokaler til socialt sam-
vær uden for undervisningstiden i den dimension om-
handlende muligheden for at mødes med sine medstu-
derende (se kapitel 3 samt appendiks C). Det viser, at 

de fysiske rammer er en væsentlig medspiller i de stu-
derendes faglige trivsel.  

Tilfredsheden med de fysiske rammer  
I undersøgelsen blev de studerende stillet en række 
spørgsmål om de fysiske forhold på deres uddannelses-
sted, hvorefter de til sidst blev bedt om at tilkendegive, 
hvor tilfredse de var med de fysiske rammer alt taget i 
betragtning. Sigtet var her at indfange en mere over-
ordnet og generel vurdering af det fysiske studiemiljø.  

Tabel 9.1 viser, at 72 procent af de studerende ved 
Aarhus Universitet erklærer sig overvejende eller helt 
enige i, at de er tilfredse med de fysiske rammer på 
deres uddannelsessted. Variationen mellem fakulteter-
ne er meget lille.  

 
Tabel 9.1. Tilfredshed med fysisk studiemiljø. 

 

AU 

2014 

AU 

2011 AR BSS HE ST 

Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske 

rammer på mit uddannelsessted.  
72% 67% 71% 73% 73% 72% 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret hver-
ken/eller, delvis uenig, eller uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

 

  

9. DET FYSISKE STUDIEMILJØ 

• Mere end to tredjedele af de studerende er tilfredse med de fysiske rammer på 
deres uddannelsessted. 

• I gennemsnit oplever 54 procent af de studerende, at der er plads til læsegruppe-
arbejde på deres uddannelsessted. 

• Under halvdelen af de studerende oplever at møde deres undervisere uden for 
undervisningslokalerne. 
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Figur 9.1 er en gengivelse af tallene i Tabel 9.1, men 
med en mere detaljeret visningen af svarfordelingen på 
de enkelte svarkategorier. 

 

Figur 9.1. ”Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted.” 

 
Note: Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

 

Uddannelsesstedets fysiske rammer 
Det fysiske studiemiljø handler helt overordnet om at 
skabe fysiske rammer, der understøtter og inviterer til 
det læringsarbejde, som de studerende forventes at 
udføre i undervisningen og ikke mindst mellem timerne. 
Set i et læringsperspektiv skal kvaliteten af de fysiske 
rammer således vurderes på, hvorvidt de understøtter 
de studerendes læringsarbejde.  

Tabel 9.2 viser, at de fleste studerende oplever, at der i 
undervisningslokaler er plads til, at de kan sidde ned. 86 
procent svarer, at dette er tilfældet, og der er kun lille 
variation hovedområderne imellem. 

Tallene er dog generelt lavere vedrørende arbejdsfor-
holdene mellem konfrontationstimerne. Overordnet på 
universitetet svarer 62 procent, at de kan finde en læ-
seplads, når de har brug for en. Andelen er højest på 
Arts – 70 procent – og mindst på Science & Technology 
og Business & Social Sciences, hvor kun hhv. 56 og 57 

procent af de studerende kan finde en læseplads når 
de har brug for det.   

Business and Social Sciences har også den laveste 
andel af studerende, der mener at kunne finde en plads 
til læsegruppearbejde når de har brug for det. Kun 44 
og 48 procent af de studerende på hhv. Business and 
Social Sciences og Health finder, at der er plads-
muligheder nok. Overordnet på universitetet tilkendegi-
ver 54 procent af de studerende, at de kan finde en 
plads til læsegruppearbejde, når de har brug for det. 

Spørger man til, hvorvidt de fysiske rammer på uddan-
nelsesstedet giver mulighed for at være social med sine 
medstuderende, mener de fleste, at dette er tilfældet. 
Hele 72 procent af de studerende ved Aarhus Universi-
tet har erklæret sig helt eller overvejende enige med 
udsagnet, uden bemærkelsesværdig variation hoved-
områderne imellem. 
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Tabel 9.2. Uddannelsesstedets fysiske rammer. 

 AU AR BSS HE ST 

På mit uddannelsessted er der gode steder at 

mødes med mine medstuderende for at være 

social, også uden for undervisningstiden. 

72% 67% 73% 74% 77% 

Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg finde 

en.  
62% 70% 57% 64% 56% 

Der er et sted, hvor jeg kan sidde sammen med 

min læsegruppe, når jeg har brug for det.  
54% 69% 44% 48% 52% 

Der er plads nok i undervisningslokalerne til, at jeg 

kan sidde ned i timerne. 
86% 83% 89% 84% 88% 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret hver-
ken/eller, delvis uenig, eller uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

At indgå i et fagligt miljø består udover den gode kon-
takt med andre studerende også i at have kontakt til de 
undervisere, der forestår undervisningen på uddannel-
sen. I kapitel 6 blev tallene for kontakten til underviseren 
beskrevet, og i dette kapitel vises tallene for, om de 
fysiske rammer inviterer til, at studerende og undervise-
re mødes i dagligdagen. Som det ses af nedenstående 
tabel 9.3, er der ret store forskelle på tværs af hovedom-
råderne ift. spørgsmålene om de fysiske rammers be-
tydning for at møde undervisere i dagligdagen. Over-
ordnet for universitetet oplever 54 procent, at de fysiske 
rammer giver god mulighed for at møde undervisere på 

uddannelsesstedet, mens 43 procent mener, at man 
ofte ser undervisere uden for undervisningslokalerne.  

På Science and Technology mener en forholdsvis stor 
andel af de studerende, at de fysiske rammer giver 
gode muligheder for at møde undervisere, og at de ofte 
ser undervisere uden for undervisningslokalerne – hhv. 
75 og 69 procent. På Health tilkendegiver 43 procent at 
de fysiske rammer giver mulighed for at møde undervi-
sere, mens kun 28 procent af de studerende mener, at 
de ser undervisere uden for undervisningslokalerne. 

 

Tabel 9.3. Muligheden for at møde undervisere i det fysiske studiemiljø. 

 AU AR BSS HE ST 

De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver 

god mulighed for at møde underviserne i daglig-

dagen.  

54% 52% 45% 43% 75% 

På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne 

uden for undervisningslokalerne (fx på gangene, 

på fællesarealerne eller i kantinen).  

43% 43% 33% 28% 69% 

Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret hver-
ken/eller, delvis uenig, eller uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant. 

I de kvalitative kommentarer efterlyser mange stude-
rende på tværs af hovedområder flere læsepladser og 
flere grupperum. Det efterspørges også, at kantinerne 
holder åbent om aftenen, så det er muligt at købe mad 
på det tidspunkt. En oplevelse af ikke at have hyggelige 
fysiske rammer, hvor man føler sig hjemme, samt 

pladsmangel kan få nogle studerende til at arbejde 
hjemme i stedet for at benytte universitetets faciliteter, 
hvilket følgende citat er et eksempel på: 

”Jeg føler ikke vi har noget ordentligt tilhørssted. I starten 
var det især hårdt at skulle falde til et sted, hvor vi hele 
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tiden havde undervisning forskellige steder - der gik 
meget lang tid, før man kunne slappe af i sine daglige 
omgivelser - hvilket i høj grad er stressende, at man ikke 
kunne/kan det. I dag tror jeg, at jeg har vænnet mig til 
det - og har valgt at bruge mit hjem som "arbejdsplads" 
i stedet for, når vi ikke har undervisning, gruppearbejde 
eller andet.”  (Studerende, AR). 

Især på uddannelser med meget lidt skemalagt ar-
bejdstid kan de fysiske rammer have meget stor betyd-
ning for, om de studerende får etableret en studiehver-
dag på universitetet. Måske er det ikke hverken realistisk 
eller ønskeligt at alle studerende skal bruge universitetet 
som arbejdsplads hver eneste dag, men set i et trivsels-
perspektiv, hvor trivsel er stærkt forbundet med en fag-
lig identitet og et fagligt tilhørsforhold, kan de mang-
lende arbejdspladser være med til at skabe nogle af de 
trivselsmæssige udfordringer, der kan opstå i studiemil-
jøet.   

Vurdering af tekniske løsninger 
I undersøgelsen er de studerende også blevet spurgt til 
deres oplevelse af de tekniske løsninger, som Aarhus 
Universitet tilbyder. Med tekniske løsninger forstås både 
trådløst internet, printere/computere samt læringsplat-
forme.  

55 procent af de studerende på Aarhus Universitet 
mener, at de tekniske løsninger fungerer, når de skal 
bruge dem. Tallet er højest på BSS hvor hele 58 procent 
mener, at dette er tilfældet, mens 49 procent af de 
studerende ved Arts oplever dette. Tallene er generelt 
lidt højere, når der spørges ind til, hvorvidt de studeren-
de oplever at kunne få tilstrækkelig hjælp/support, når 
de tekniske løsninger ikke fungerer, hvor 61 procent af 
de studerende ved universitetet oplever dette. 70 pro-
cent af de studerende ved Health mener at kunne få 
tilstrækkelig hjælp, mens tallet er mindst ved Arts med 
53 procent. 

Tabel 9.4. Vurdering af tekniske løsninger. 

 AU AR BSS HE ST 

Jeg oplever, at Aarhus Universitets tekniske løsnin-

ger* fungerer, når jeg har brug for dem.  
55% 49% 58% 56% 56% 

Jeg oplever at kunne få tilstrækkelig 

hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske 

løsninger* til at fungere. a 

61% 53% 67% 70% 55% 

Note: Tekniske løsninger forstået som trådløst internet, WAYF, printere, computere, læringsplatforme (AULA, Blackboard, 
FirstClass). Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Resten har svaret 
hverken/eller, delvis uenig, eller uenig. Beregningen inkluderer ikke dem, der har svaret ved ikke/ikke relevant 

a) Bemærk, at andelen af studerende, som har svaret ved ikke/ikke relevant til dette spørgsmål er 14 procent.  

 
I de kvalitative kommentarer udfoldes nogle af de typer 
af problemer, de studerende oplever, i forhold til tekni-
ske løsninger. Mange studerende påpeger i deres 
kommentarer, at der findes for mange informationska-
naler, og at man med fordel kunne samle alt på et sted: 

”Der er mange forskellige kommunikationssteder, man 
skal benytte for at få information omkring undervisning, 
eksamen, karakterer og andet studierelevant informati-
on - AULA, Webmail, mit au, stads selvbetjeningen og 
studerendesiderne på au.dk. Det er lidt rodet og be-
sværligt.”  (Studerende, HE). 

Herudover kommenterer flere studerende udfordringer 
med printere, der ikke fungerer, manglende brugerven-
lighed på AU’s hjemmeside, mangel på stikkontakter og 
problemer med Wi-Fi. Disse kommentarer relaterer sig 
oftest til meget specifikke bygninger og lokationer. 
Studienævnene kan rekvirere det kvalitative materiale. 
På BSS er mange frustrerede over systemet, der anven-
des til bookning af lokaler, hvor de oplever unødig ven-
tetid og udfordringer med at få et lokale til rådighed. 
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Tabel A.1. Svarprocenter    

Institut /studienævn/uddannelse N n %  Institut /studienævn/uddannelse N n % 

Health 4012 1906 48%  Science and Technology 6421 2957 46% 

Folkesundhedsvidenskab 165 50 30%  Civiling. og scient.tech 527 263 50% 

Idræt 388 110 28%  Diploming. og ba 2131 956 45% 

Medicin 2642 1382 52%  Agrobiologi 171 58 34% 

Mol.med. (cand) 68 25 37%  Fysik og astronomi 401 198 49% 

Odontologi 315 205 65%  Biologi 556 244 44% 

Sundhedsfag 68 24 35%  Datalogi 511 247 48% 

Sygepleje 158 65 41%  Geo 167 86 51% 

Tandpleje 208 45 22%  IT 237 121 51% 

     Kemi 239 117 49% 

     Matematik 304 152 50% 

     Mat-øk 234 91 39% 

     Medicinalkemi 172 68 40% 

     Mol.med. (ba) 167 93 56% 

     Molkylærbiologi 353 164 46% 

     Nanoscience 198 82 41% 

         

Note: N angiver det samlede antal fuldtidsstuderende, som var indskrevet på tidspunktet for undersøgelsen. n angiver antallet af svar. 
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Tabel A.1. Svarprocenter (fortsat)   

Institut /studienævn/uddannelse N n %  Institut /studienævn/uddannelse N n % 

Aarhus Universitet 34510 13647 40%      

     Kunsthistorie 265 117 44% 

Arts 11340 4149 37%  Spansk 109 54 50% 

Anthropology of Education 27 16 59%  Lingvistik 153 88 58% 

Antropologi 502 220 44%  Litt.hist. 233 123 53% 

Arabisk og islamstudier 134 29 22%  Medievidenskab 507 199 39% 

Brasiliansk 61 23 38%  Mid.- og ren. Arkæologi 103 49 48% 

Didaktik 329 96 29%  Musik 244 131 54% 

Digitalt design 223 82 37%  Nordisk 461 203 44% 

Dramaturgi 215 93 43%  Oplevelsesøkonomi 121 21 17% 

Engelsk 413 217 53%  Pæd. antropologi 398 123 31% 

Teologi 336 89 26%  Pæd. filosofi 340 109 32% 

Europastudier 76 27 36%  Pæd. psykologi 857 280 33% 

Filosofi 285 59 21%  Pæd. sociologi 611 184 30% 

Forhistorisk arkæologi 115 56 49%  Religionsvidenskab 298 91 31% 

Fransk 63 22 35%  Retorik 80 44 55% 

Generel pædagogik 397 99 25%  Tysk 121 52 43% 

Historie 554 259 47%  Uddannelsesvidenskab 664 266 40% 

Idehistorie 189 51 27%  Æstetik og kultur 199 78 39% 

Informationsvidenskab 373 159 43%  Østeuropa 81 21 26% 

Internationale studier 114 42 37%      

IT didaktisk design 91 21 23%      

Italiensk 51 10 20%      

Asienstudier 294 113 38%      

Journalism and Media 211 16 8%      

Journalistisk 195 38 19%      

Klassisk arkæologi 81 33 41%      

Klasisske sprog 45 18 40%      

Kog. Semiotik 70 23 33%      

Note: N angiver det samlede antal fuldtidsstuderende, som var indskrevet på tidspunktet for undersøgelsen. n angiver antallet af svar. 
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Tabel A.1. Svarprocenter (fortsat)   

Institut /studienævn/uddannelse N n %  Institut /studienævn/uddannelse N n % 

Business and Social Sciences 12735 4633 36%  Business intelligence 37 11 30% 

Business Dev. Eng. 160 59 37%  Consumer Affairs 14 4 29% 

Erhvervssprog eng (cand) 96 29 30%  FIB 260 83 32% 

Erhvervssprog tysk, spansk, fransk 

(cand) 
125 42 34%  Finance 149 46 31% 

Kandidat i virksomhedskommuni-

kation 
421 159 38%  Information management 42 13 31% 

HA 2276 901 40%  IB 133 48 36% 

Erhvervsøkonomi (soc) 233 72 31%  Int. Economic consulting 88 31 35% 

Erhvervsjura 471 171 36%  Logistik 139 44 32% 

Global manag. 74 26 35%  Marketing 188 56 30% 

International komm. 238 57 24%  SOL 126 48 38% 

ITKO 190 86 45%  Økonomistyring 121 57 47% 

Jura 2101 482 23%  Innovation Management 68 28 41% 

Psykologi 1241 544 44%  Virk.komm. m. fransk, tysk, spansk 253 89 35% 

Revision 242 66 27%  Virk.komm. m. europæiske studier + 

sprog 
214 72 34% 

Samfundsfag 118 52 44%  Virk.komm. m. arabisk 42 2 5% 

Statskundskab 1167 554 47%  Virk.komm. m. engelsk 215 91 42% 

Tek. Forretningsudvikling 203 91 45%  Virk.komm. m. to sprog 191 60 31% 

Økonomi 772 339 44%  BA MCC 256 105 41% 

         

Note: N angiver det samlede antal fuldtidsstuderende, som var indskrevet på tidspunktet for undersøgelsen. n angiver antallet af svar. 
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Tabel B.1 Eksplorativ faktoranalyse af udvalgte spørgsmål stillet i SMU2014 (’pattern matrix’ fra en principal komponent-
analyse med oblimin rotation).   
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jeg kan anbefale min uddannelse på 
Aarhus Universitet til andre 

0,827          

Jeg er overordnet set tilfreds med mit 
studie 

0,824          

Mit fag er en vigtig del af min identitet 0,636          

Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på 
mit studie 

0,545          

Studiet har bidraget til, at jeg føler mig 
som del af et fagligt fællesskab 

0,497          

Den feedback, jeg får på mine arbejds-
opgaver, er med til at gøre det tydeligt, 
hvad jeg ikke helt har forstået 

 
0,873         

Den feedback, jeg får på mine faglige 
bidrag i løbet af semesteret, forbedrer 
den måde, jeg lærer og arbejder på 

 
0,873         

Jeg modtager tilstrækkelig feedback på 
mine faglige bidrag i løbet af semesteret  

0,729         

Der er gode muligheder for tilbagemel-
ding på mine faglige præstationer ved 
eksamen 

 
0,613         

Jeg er sikker på, at jeg kan tilegne mig de 
færdigheder, der kræves inden for mit 
fag 

 
 -0,831        

Jeg er sikker på, at jeg kan forstå de 
grundlæggende begreber inden for mit 
fag 

 
 -0,806        

Jeg forventer, at jeg vil klare mig godt på 
mit studie  

 -0,802        

Jeg har tiltro til, at jeg kan klare mig godt, 
så længe jeg yder en indsats  

 -0,761        

Jeg er sikker på, at jeg kan forstå det 
sværeste undervisningsmateriale  

 -0,749        

Der er et sted, hvor jeg kan sidde sam-
men med min læsegruppe, når jeg har 
brug for det 

 
  -0,887       

Når jeg har brug for en læseplads, kan 
jeg finde en  

  -0,884       

Har du oplevet stærke stress-symptomer* 
i forbindelse med dit studie op til eksa-  

   0,911      
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men? 

Har du oplevet stærke stress-symptomer* 
i forbindelse med dit studie i dagligda-
gen? 

 
   0,911      

Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på 
studiet?  

   0,464      

På mit uddannelsessted ser man ofte 
underviserne uden for undervisningsloka-
lerne (fx på gangene, på fællesarealerne 
eller i kantinen) 

 
    -0,863     

De fysiske rammer på mit uddannelses-
sted giver god mulighed for at møde 
underviserne i dagligdagen 

 
    -0,828     

De fleste undervisere er nemme at opnå 
personlig kontakt til  

    -0,592     

De undervisere, jeg har haft kontakt til, 
virker generelt interesserede i de stude-
rende 

 
    -0,393    0,373 

Er du en del af en læsegruppe, eller har 
du en læsemakker uden for eksamens-
perioder? 

 
     0,904    

Er du en del af en læsegruppe, eller har 
du en læsemakker i eksamensperioder?  

     0,890    

Læringsmålene for de enkelte undervis-
ningsforløb er klart formulerede og klart 
kommunikerede 

 
      0,851   

Jeg er klar over, hvad jeg forventes at 
lære i fagene  

      0,833   

Der er sammenhæng mellem det, vi 
undervises i, og det, vi forventes at lære  

      0,818   

De valgte undervisningsformer støtter mit 
læringsarbejde med henblik på opfyldel-
se af læringsmål og eksamenskrav 

 
      0,681   

Jeg kan se sammenhængen mellem det, 
vi bliver bedt om at lave mellem timerne, 
og det, vi skal lære 

 
      0,627   

Det er tydeligt, hvad der forventes af det 
arbejde, der skal bedømmes (dvs. afslut-
tende eksamener, prøver) 

 
0,305      0,552   

Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale 
arrangementer  

       0,851  

Der er god mulighed for social kontakt 
med mine medstuderende  

       0,743  

På mit uddannelsessted er der gode 
steder at mødes med mine medstude-
rende for at være social, også uden for 
undervisningstiden 

 
  -0,319     0,615  

Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige 
arrangementer  

       0,588  

Det fremmer min forståelse at tale med 
andre studerende  

        0,771 

Jeg har det generelt godt med at arbejde 
sammen med andre studerende  

        0,715 
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De andre studerende er generelt imøde-
kommende  

        0,637 

Jeg kan få hjælp og støtte fra mine med-
studerende, når jeg har brug for det  

        0,536 

           

Intern reliabilitet (Cronbachs alfa) 0,829 0,796 0,841 0,777 - 0,759 0,826 0,869 0,776 0,780 

Note: Antallet af udtrukne komponenter er fastlagt på baggrund af Kaisers kriterium (eigenvalues < 1). Tallene i tabellen angiver factor loadings. Loadings 
<0,30 er ikke vist af hensyn til overskueligheden. 
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Tabel C.1 Regressionsanalyse af sammenhængen mellem de studerendes faglige trivsel og deres oplevelse 
af studiemiljøet. 

  β  

Oplevelse af studiemiljøet Mulighed for at møde medstuderende (0-10) 0,267 *** 

 Imødekommende medstuderende (0-10) 0,223 *** 

 Alignment i undervisningen (0-10) 0,139 *** 

 Ensomhed i dagligdagen -0,113 *** 

 Kontakt med underviserne (0-10) 0,066 *** 

 Læsegruppemedlemskab (0-10) 0,040 *** 

 Feedback (0-10) 0,030 ** 

 Stærk stress i dagligdagen -0,024 ** 

 Plads til studiearbejde (0-10) 0,018 ** 

    

Baggrund Køn (kvinde) 0,055 *** 

 Alder (antal år) -0,015  

 Adgangsgivende karakter 0,025 ** 

 Akademisk self-efficacy (0-10) 0,210 *** 

    

Justeret R2  0,489  

N  9.047  

Afhængig variabel: Faglig trivsel målt på en summeret skala fra 0-10 
Note: * p<0,050; ** p<0,010; *** p<0,001. Alle skalaer gående fra 0-10 er beregnet på baggrund af de studerendes svar på en række enkelt-
spørgsmål (items).  Skalaerne er konstrueret på baggrund af en forudgående eksplorativ faktoranalyse, som er præsenteret i appendiks B.  
β: Den standardiserede korrelationskoefficient.  som angiver, hvor mange standardafvigelser den afhængige variabel (faglig trivsel) ændres 
ved en ændring i den uafhængige variabel (de forskellige skaler) på én standardafvigelse. Med andre ord angiver  retningen og styrken af 
sammenhængen mellem faglig trivsel på den ene side, og de studerendes oplevelse af studiemiljøet på den anden side. 
 
 
 

APPENDIKS C: REGRESSIONSANALYSE 
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Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2014 er udført af Dansk Center for 

Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet for  

AU Uddannelse, Driftsenheden, Aarhus Universitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteter ved Aarhus Universitet (AU): 

De fire fakulteter ved Aarhus Universitet: Arts, Science and Technology, Health samt Aarhus BSS, blev 

etableret i 2011 ved fusioner af de tidligere ni fakulteter og skoler ved universitetet. 

Arts: Faculty of Arts er en fusion af det tidligere Humanistiske Fakultet, Teologiske Fakultet og Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole. 

Science and Technology: Science and Technology er en fusion af det tidligere Naturvidenskabelige Fakultet, 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser. I 2012 fusionerede fakultetet endvidere 
med Ingeniørhøjskolen i Århus. 

Health: Health er en fusion af det tidligere Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Institut for Idræt fra det 
tidligere Naturvidenskabelige Fakultet.  

Aarhus BSS: Aarhus BSS (School of Business and Social Sciences) er en fusion af det tidligere 
Samfundsvidenskabelige Fakultet og Aarhus School of Business.  
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Indledning 

Denne rapport indeholder resultaterne af Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2014 

for færdiguddannede kandidater. Undersøgelsen omfatter to årgange af kandidatdimittender fra 

Aarhus Universitet (AU): de kandidater, der afsluttede deres uddannelse mellem 1. april 2009 og 

31. marts 20101, og de kandidater, der dimitterede mellem 1. april 2013 og 31. marts 2014. 

Den samlede beskæftigelsesundersøgelse for AU omfatter ph.d.er, kandidater og bachelorer, 

herunder professionsbachelorer, henholdsvis et og fem år efter deres uddannelsesafslutning på 

AU. Det er dog kun bacheloruddannelser, hvor en stor del af dimittenderne af forskellige årsager 

ikke fortsætter på en kandidatuddannelse på AU, der er omfattet af undersøgelsen blandt 

bachelorer. Resultaterne for undersøgelsesgrupperne ph.d. og kandidat afrapporteres i separate 

rapporter, mens der ikke laves en separat rapport for de relativt få bachelorer, der er med i 

undersøgelsen. 

Der afrapporteres særskilt for de to dimittendårgange, 2009/10 og 2013/14, i det omfang det 

vurderes at være relevant, og hvis antallet af respondenter giver mulighed herfor. 

I hver rapport redegøres der for den overordnede beskæftigelsessituation, og der gives en 

nærmere karakteristik af beskæftigelsen i forhold til bl.a. sektorer, brancher og geografisk 

spredning samt en beskrivelse af overgangen fra endt uddannelse til arbejdsmarked. 

Der rapporteres på AU- og fakultetsniveau. Undersøgelsens datamateriale er desuden gjort 

tilgængeligt for de enkelte fakulteter med henblik på egne analyser. 

  

                                                           
1
 De kandidater fra dimittendårgangen 2009/10, som pt. er i gang med en ph.d.-uddannelse på AU, eller som har 

afsluttet en ph.d.-uddannelse på AU, er udeladt i beskæftigelsesundersøgelsen for kandidatdimittender. Disse ph.d.er 
fra AU udgør knap 8 procent af det samlede antal kandidater, der dimitterede fra AU mellem 1. april 2009 og 31. 
marts 2010. 
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1. Identificering og svarprocent 

Antallet af dimitterede kandidater i de to årgange, der er omfattet af undersøgelsen, er 

præsenteret i tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Dimitterede kandidater fra AU fordelt på fakulteter og årgange. Antal personer. 

Fakulteter 
2009/10 2013/14 

I alt 
Heraf ph.d.er 

på AU* 
Øvrige I alt 

Arts 1258 29 1229 1328 

Aarhus BSS 1482 49 1433 1644 

Health 380 63 317 491 

Science and Technology 352 123 229 468 

Total 3472 264 3208 3931 

*) Kandidater fra 2009/10-årgangen, som pt. er i gang med en ph.d.-uddannelse på AU, eller som har afsluttet en 

ph.d.-uddannelse på AU, er udeladt i beskæftigelsesundersøgelsen for kandidatdimittender. 

Kilde: Centrale udtræk fra AU’s studieadministration. 

 

En gruppe af de udvalgte dimittender havde ikke kendt adresse. På grund af den manglende 

identifikation af disse dimittender er de bortfaldet fra analysen. Det fremgår i tabel 1.2, hvor 

mange kandidater, der er bortfaldet. 

Tabel 1.2. Bortfald på grund af manglende identifikation. Begge årgange, 2014. Antal personer og procent. 

  Antal Procent 

Identificeret 6690 94 

Ikke identificeret* 449 6 

I alt 7139 100 

*) Ikke identificeret dækker over de dimittender, der har ukendt adresse. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Tabel 1.3 viser svarprocenterne blandt de identificerede kandidatdimittender for de to årgange på 

fakultetsniveau.  

Tabel 1.3. Svarprocenter for fakulteter og årgange, 2014. 

Fakulteter 2009/10 2013/14 

Arts 41 46 

Aarhus BSS 37 39 

Health 47 46 

Science and Technology 55 57 

Total 41 45 
Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 
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Svarprocenten er forskellig for de enkelte fakulteter, fag og dimittendårgange. Det betyder, at der 

er en skævhed i fordelingen af respondenter på fakulteter, fag og dimittendårgange i forhold til 

fordelingen af alle kandidatdimittenderne i undersøgelsens population. For at korrigere 

undersøgelsens resultater for denne skævhed er procentfordelingerne, der præsenteres i 

tabellerne i de følgende afsnit, baseret på en vægtning af respondenternes svar, hvor de anvendte 

vægte er bestemt ved, at den vægtede fordeling af respondenterne på fakulteter, fag og 

dimittendårgange skal være den samme som fordelingen af alle kandidatdimittenderne, der er 

udvalgt til undersøgelsen. 
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2. Beskæftigelsessituationen 

Tabel 2.1 og 2.2 viser andelen af kandidater, der er i og uden for beskæftigelse, når de har været 

færdige med deres uddannelse i henholdsvis fem og et år. Det fremgår af tabel 2.1, at langt 

hovedparten af de kandidater, der har været færdige med deres uddannelse i fem år, er i 

beskæftigelse. Andelen af kandidater i beskæftigelse er lidt højere for Health og Science and 

Technology end for de to øvrige fakulteter. 

Tabel 2.1. Jobsituationen for kandidater fra årgang 2009/10*. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, 2014. 

 
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

I beskæftigelse** 96 95 95 99 99 
Herunder:  

- ph.d.-studerende 1 1 0 5 2 

- ansat med løntilskud/ 
i aktivering 

1 1 1 1 0 

Anden uddannelse 0 1 0 1 0 

Uden beskæftigelse 4 4 5 0 1 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (1231) (471) (503) (139) (118) 

*) I tabellen indgår ikke de kandidatdimittender fra årgang 2009/10, som pt. er i gang med en ph.d.-uddannelse på AU, 

eller som har afsluttet en ph.d.-uddannelse på AU. Disse ph.d.er fra AU, der udgør knap 8 procent af det samlede antal 

kandidatdimittender fra årgang 2009/10, jf. tabel 1.1, er udeladt i beskæftigelsesundersøgelsen for kandidater. 

**) ’I beskæftigelse’ inkluderer dimittender, der svarede ’På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden’. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Sammenlignet med de kandidater, der har været færdige i fem år, er relativt færre af de 

nyuddannede kandidater i beskæftigelse. Beskæftigelsesprocenten varierer fra 79 til 95 procent,  

Tabel 2.2. Jobsituationen for kandidater fra årgang 2013/14. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, 2014. 

 
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

I beskæftigelse* 87 79 91 95 88 
Herunder:  

- ph.d.-studerende 6 3 3 5 23 

- ansat med løntilskud/ 
i aktivering 

3 4 3 0 2 

Anden uddannelse 1 2 1 1 0 

Uden beskæftigelse 12 19 9 4 12 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (1639) (574) (596) (217) (252) 

*) ’I beskæftigelse’ inkluderer dimittender, der svarede ’På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden’. 

Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 
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og den samlede beskæftigelsesprocent for hele AU er på 87 procent for årgang 2013/14. 

Sammenlignet med sidste års beskæftigelsesundersøgelse er der dog ikke tale om nogen 

væsentlige forskelle, og mønsteret mellem fakulteterne er uændret. 

Tabel 2.3 og 2.4 viser antallet af måneder, som kandidaterne har været uden beskæftigelse, efter 

endt kandidatuddannelse i henholdsvis 2009/10 og 2013/14. Det fremgår af tabel 2.3, at mere end 

halvdelen af kandidaterne fra 2009/10 har været i beskæftigelse i stort set hele perioden siden 

endt uddannelse. Knap en tredjedel har været uden beskæftigelse mellem 3 og 12 måneder, mens 

13 procent har været uden beskæftigelse mere end 12 måneder i løbet af de fem år. 

Tabel 2.3. Antal måneder siden afslutningen af kandidatuddannelsen som kandidaterne fra årgang 2009/10 har været 

uden beskæftigelse. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, 2014. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Mindre end 3 måneder 55 50 53 89 56 

3-6 måneder 19 19 21 6 26 

7-12 måneder 12 14 14 2 8 

Mere end 12 måneder 13 18 12 4 10 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (1231) (471) (503) (139) (118) 

Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Kandidatdimittenderne fra årgang 2013/14 havde været færdiguddannet i mellem 6 og 18 

måneder, da de deltog i undersøgelsen. Knap to tredjedele af dem har angivet, at de har været 

uden beskæftigelse i mindre end 3 måneder, efter at de blev færdige med uddannelsen. For 

Health er det dog 84 procent af de nye kandidater, der har haft ingen eller få måneder uden 

beskæftigelse, mens andelen for Arts kun er 52 procent.  

Tabel 2.4. Antal måneder siden afslutningen af kandidatuddannelsen som kandidaterne fra årgang 2013/14 har været 

uden beskæftigelse. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, 2014. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Mindre end 3 måneder 64 52 67 84 62 

3-6 måneder 18 23 15 10 20 

7-12 måneder 13 18 12 4 12 

Mere end 12 måneder 6 7 6 1 5 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (1639) (574) (596) (217) (252) 

Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 
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3. Beskæftigede kandidater 

Dette afsnit uddyber kandidaternes beskæftigelsessituation i 2014. Oplysningerne knytter sig til 

den del af kandidaterne, som er i beskæftigelse pr. 1. oktober 2014. Først præsenteres en 

karakteristik af beskæftigelsen, det vil sige omfanget af kandidaternes beskæftigelse, deres 

ansættelsesforhold samt i hvilke sektorer og inden for hvilke brancher, de arbejder. Dernæst 

beskrives den geografiske spredning i kandidaternes ansættelser og deres indkomstniveau. 

3.1. Hvor og hvordan ansættes kandidaterne? 

Tabel 3.1 viser andelen af de beskæftigede færdiguddannede kandidater, der er i henholdsvis 

fuldtids- og deltidsbeskæftigelse. Resultatet er opgjort for begge årgange samlet. Størstedelen af 

de kandidater, der er i arbejde, er fuldtidsbeskæftigede. 

Tabel 3.1. Omfanget af de beskæftigede kandidaters hovedjob. Begge årgange, 2014. Procentvis fordeling for AU og 

fakulteter. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Fuldtidsbeskæftigede 91 85 96 89 95 

Deltidsbeskæftigede 9 15 4 11 5 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (2601) (898) (1020) (343) (340) 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 
Tabel 3.2 afspejler de ansættelsesforhold, som kandidaterne er beskæftiget under. Langt 

størstedelen af kandidaterne er fastansat. Herudover er en relativ stor gruppe kandidater projekt- 

eller tidsbegrænset ansat.  

Tabel 3.2. Beskæftigede kandidaters ansættelsesforhold. Begge årgange, 2014. Procentvis fordeling for AU og 

fakulteter. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Fastansat 70 67 80 46 67 

Projektansat/tidsbegrænset ansættelse 19 20 10 46 28 

Ansat i vikariat 6 6 6 6 3 

Ansat med løntilskud 1 2 1 0 1 

Praktikforløb i forbindelse med aktivering 1 1 1 0 0 

Selvstændig erhvervsdrivende 2 3 2 1 1 

Andet 1 1 1 1 0 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (2601) (898) (1020) (343) (340) 

Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 
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I undersøgelsen blev kandidaterne også spurgt om, hvilken sektor de er ansat i. Af tabel 3.3 

fremgår, at den største aftager af kandidater fra AU er den offentlige sektor. Godt halvdelen af de 

færdige kandidater finder beskæftigelse i det offentlige, og særligt Health er stærkt repræsenteret 

her. Aarhus BSS har den største andel kandidater ansat i det private erhvervsliv, 58 procent, mens 

Science and Technology følger tæt efter med 51 procent privat ansatte. 

Tabel 3.3. Beskæftigede kandidater fordelt på sektorer. Begge årgange, 2014. Procentvis fordeling for AU og 

fakulteter. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

I det private erhvervsliv 39 22 58 8 51 

Ansat i det offentlige 55 66 39 90 47 

Ansat i en interesseorganisation 3 5 2 0 0 

Andet 3 7 1 2 2 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (2601) (898) (1020) (343) (340) 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Det er ligeledes blevet undersøgt, hvilke brancher de færdiguddannede kandidater er beskæftiget 

inden for i 2014. Tabel 3.4 viser fordelingen af de beskæftigede kandidater på brancher. Som 

forventeligt afspejler fordelingen de forskellige fakulteters fagprofiler. Eksempelvis arbejder langt 

hovedparten af kandidaterne fra Health inden for sundhedsområdet. 
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Tabel 3.4. Beskæftigede kandidater fordelt på brancher. Begge årgange, 2014. Procentvis fordeling for AU og 

fakulteter. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Sundhedssektoren  17 6 9 90 2 

Medicinalindustrien 1 0 1 0 4 

Industri 6 1 11 0 9 

Bygge- og anlægsvirksomhed 1 1 1 0 3 

It og telekommunikation 5 3 5 0 15 

Handel 5 2 10 0 0 

Finans og forsikring 4 1 7 0 4 

Advokatvirksomhed 2 0 4 0 0 

Offentlig administration 10 7 17 0 5 

Kultur og turisme 3 8 1 0 0 

Medier og kommunikation 4 8 2 0 0 

Konsulent- og rådgivningsvirksomhed 8 7 12 0 10 

Reklame- og markedsføringsvirksomhed 1 1 2 0 1 

Transport- og servicevirksomhed 1 1 2 0 1 

Universiteter, sektorforsknings- og andre 
offentlige forskningsinstitutioner 

8 8 6 5 23 

Ikke-offentlig forskningsvirksomhed 0 0 0 0 1 
Undervisningsinstitution (seminarier, 
gymnasiale uddannelser, grundskoler og lign.) 

14 31 3 3 15 

Andet 10 17 8 1 5 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (2601) (898) (1020) (343) (340) 
Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Tabel 3.5 viser hvilken størrelse arbejdsplads, de færdige kandidater er ansat på. Knap 60 procent 

af kandidaterne er ansat i en stor virksomhed/organisation med mere end 250 ansatte. De 

mellemstore virksomheder/organisationer aftager en femtedel af kandidaterne, mens den 

resterende femtedel er beskæftiget i en lille virksomhed/organisation med under 50 ansatte. 

Tabel 3.5. Størrelsen på de beskæftigede kandidaters arbejdsplads. Begge årgange, 2014. Procentvis fordeling for AU 

og fakulteter. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Lille virksomhed (mindre end 50 ansatte) 21 28 16 23 15 

Mellemstor virksomhed (50-250 ansatte) 21 31 17 6 21 

Stor virksomhed (mere end 250 ansatte) 58 40 67 71 64 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (2601) (898) (1020) (343) (340) 

Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 
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3.2. Internationalisering og mobilitet 

Det blev undersøgt, i hvilket omfang de færdige kandidater fra AU er beskæftiget i udlandet. 

Andelen er gengivet i tabel 3.6 nedenfor. Disse tal skal dog læses med forbehold, da svarprocenten 

er noget lavere for de kandidater, der har adresse i udlandet2. Gruppen af kandidater, der arbejder 

i udlandet, må således formodes at være underrepræsenteret i undersøgelsen. Tabellen afspejler 

tydeligt, at langt størstedelen af de færdiguddannede kandidater fra AU er beskæftiget i Danmark. 

Tabel 3.6. Procentandel af kandidaterne der er beskæftigede i udlandet. Begge årgange, 2014.  

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Procentandel beskæftiget i udlandet 6 7 8 1 5 

Antal svar = 100 pct. (2601) (898) (1020) (343) (340) 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Det er videre undersøgt, hvor i Danmark de færdige kandidater finder beskæftigelse. Tabel 3.7 

viser denne fordeling. Knap halvdelen af kandidaterne fra AU finder beskæftigelse i Aarhus og den 

østlige del af Midtjylland, mens knap en fjerdedel ansættes i det øvrige Jylland. Samme andel, 

knap en fjerdedel, af de færdiguddannede kandidater bliver beskæftiget i Storkøbenhavn.  

Tabel 3.7. Kandidater beskæftiget i Danmark fordelt efter arbejdspladsens geografiske placering. Begge årgange, 2014. 

Procentvis fordeling for AU og fakulteter. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Storkøbenhavn 23 27 27 8 14 

Sjælland og øer 5 10 3 4 4 

Fyn 3 4 2 4 2 

Aarhus og den østlige del af Midtjylland 46 39 47 46 63 

Øvrige Jylland 23 21 21 38 18 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (2460) (856) (941) (339) (324) 

Baseret på angivelse af arbejdspladsens postnummer. Storkøbenhavn er defineret som danske postnumre under 3000, 

Sjælland og øer dækker de danske postnumre mellem 3000 og 4999, Fyn er postnumrene 5000-5999, Aarhus og den 

østlige del af Midtjylland dækker postnumrene 8000-8999, mens Øvrige Jylland er postnumrene 6000-7999 samt 9000 

og derover. 

Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

                                                           
2
 Den lave svarprocent skyldes blandt andet, at der var dårligere muligheder for at kontakte kandidaterne, idet deres 

kontaktdata ikke opdateres i cpr-registret, som det er tilfældet med personer bosiddende i Danmark.  
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3.3. Indkomstniveau 

Tabel 3.8 viser, inden for hvilke intervaller kandidaterne fra årgang 2013/14 har angivet, at deres 

månedlige indkomst ligger pr. 1. oktober 2014.  

Tabel 3.8. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede kandidater fra årgang 2013/14. 

Procentvis fordeling for AU og fakulteter, 2014.  

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Under 20.000 kr. 7 13 5 2 5 

20.000 - 24.999 kr. 7 12 5 4 7 

25.000 - 29.999 kr. 26 34 22 20 27 

30.000 - 34.999 kr. 36 30 40 45 28 

35.000 - 39.999 kr. 17 8 19 21 25 

40.000 - 50.000 kr. 5 3 7 5 6 

Over 50.000 kr. 2 1 2 3 1 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (1420) (453) (539) (205) (223) 

Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Kandidaterne fra årgang 2009/10 er ligeledes blevet bedt om at angive deres løn, og besvarelserne 

er gengivet i tabel 3.9 nedenfor. Som forventet viser en sammenligning af de to årgange, at 

længere tid på arbejdsmarkedet generelt medfører et højere lønniveau. 

Tabel 3.9. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede kandidater fra årgang 2009/10. 

Procentvis fordeling for AU og fakulteter, 2014.  

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Under 20.000 kr. 3 6 2 0 2 

20.000 - 24.999 kr. 3 5 3 1 1 

25.000 - 29.999 kr. 10 13 9 6 9 

30.000 - 34.999 kr. 23 30 18 22 15 

35.000 - 39.999 kr. 27 27 23 32 35 

40.000 - 50.000 kr. 23 15 27 27 30 

Over 50.000 kr. 11 4 18 11 8 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (1181) (445) (481) (138) (117) 

Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 
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4. Overgangen mellem uddannelse og arbejdsmarked 

I det følgende ses på overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked. Det er afdækket vha. 

spørgsmål, der omhandler, hvor hurtigt kandidaterne påbegyndte et job efter endt uddannelse, 

hvornår kandidaterne begyndte at gøre sig overvejelser om job og karriere, hvordan den faglige 

sammenhæng mellem uddannelse og det første job har været, samt hvorvidt kandidaterne har 

været i praktik og/eller har haft et studiejob i løbet af uddannelsen, og hvilket udbytte de har haft 

herfra. Desuden er der spurgt til kandidaternes vurdering af graden, hvormed deres uddannelse 

har rustet dem til arbejdslivet. 

4.1. Ledighed inden første job 

Tabel 4.1 viser, hvor hurtigt de nyuddannede kandidater, der har fundet beskæftigelse, 

påbegynder deres første job efter endt uddannelse. Tallene viser, at godt en fjerdedel af de 

kandidater, der er i beskæftigelse, eller har været det efter endt uddannelse, påbegynder et job, 

inden de har afsluttet uddannelsen. Andre 39 procent finder ansættelse inden for 3 måneder, 

efter de har afsluttet uddannelsen, mens knap en femtedel af kandidaterne bruger 3-6 måneder 

efter afsluttet uddannelse på at finde et job.  

Tabel 4.1. Hastigheden hvormed kandidaterne, der har fundet beskæftigelse, påbegyndte deres første job efter endt 

uddannelse. Begge årgange, 2014. Procentvis fordeling for AU og fakulteter. 

  
AU Arts 

Aarhus 
BSS 

Health 
Science 

and 
Technology 

Før uddannelsens afslutning 27 28 31 11 26 

Mindre end 3 måneder efter uddannelsens afslutning 39 32 35 75 44 

3-6 måneder efter uddannelsens afslutning 19 20 20 10 22 

7-12 måneder efter uddannelsens afslutning 10 15 9 3 7 

Mere end 12 måneder efter uddannelsens afslutning 4 5 4 0 1 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (2759) (989) (1065) (352) (353) 

Uddannelsens afslutning er defineret som datoen for sidste karakter. 

Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Kandidaterne blev spurgt om, hvornår de begyndte at gøre sig overvejelser om job og karriere. 

Tabel 4.2 viser andelen, der har svaret ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ til de forskellige tidspunkter. 

Tabellen viser, at kandidaterne har den højeste grad af overvejelser omkring job og karriere 

umiddelbart før og efter dimissionen, men også undervejs i uddannelsen har en stor andel af 

kandidaterne i nogen eller høj grad gjort sig job- og karriereovervejelser. 
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Tabel 4.2. Procentandel af kandidaterne der i ’høj grad’ eller ’nogen grad’ gjorde sig overvejelser om job og karriere. 

Begge årgange, 2014. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Før uddannelsens start 54 54 56 62 43 

Undervejs i uddannelsen 82 80 85 84 73 

Umiddelbart før dimissionen 91 90 92 92 86 

Umiddelbart efter dimissionen 89 90 87 94 85 

Antal svar = 100 pct. (2870) (1045) (1099) (356) (370) 

Tallene angiver den andel af kandidaterne, der har svaret 'i høj grad' eller 'i nogen grad'. Svarmulighederne var 

desuden 'i mindre grad' og 'slet ikke'. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

4.2. Sammenhængen mellem uddannelse og job 

Tabel 4.3 afspejler de færdige kandidaters vurdering af den faglige sammenhæng mellem deres 

uddannelse og deres første job. For kandidaterne fra Health er der en meget klar faglig 

sammenhæng mellem uddannelsen og det første job. Således finder 94 procent af de 

sundhedsvidenskabelige kandidater et job inden for uddannelsens faglige område. For 

kandidaterne fra Science and Technology og Aarhus BSS er sammenhængen lidt svagere, og 

svagest er den for Arts, hvor to tredjedele af de færdige kandidater vurderer, at der er en klar 

faglig sammenhæng mellem uddannelsen og første job. 

Tabel 4.3. Den faglige sammenhæng mellem uddannelse og første job. Begge årgange, 2014. Procentvis fordeling for 

AU og fakulteter. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Jobbet lå inden for uddannelsens faglige område 76 67 78 94 81 

Jobbet lå uden for uddannelsens faglige område, 
men krævede generelle kvalifikationer erhvervet 
via uddannelsen 

18 24 19 4 13 

Der var ingen naturlig sammenhæng mellem 
uddannelsen og det første job 

6 9 3 2 6 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (2759) (989) (1065) (352) (353) 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Kandidaterne blev også spurgt, om de var i praktik i løbet af deres uddannelse og i så fald, hvilket 

udbytte der var herfra. Tabel 4.4 viser procentdelen, som var i praktik i løbet af uddannelsen samt 

hvor mange af dem, der mener, at praktikken i nogen eller i høj grad har givet relevante erfaringer 
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og kompetencer for deres første job. Det varierer meget imellem fakulteterne, hvor stor en andel, 

der har været i praktik. Mest udbredt er det for kandidater fra Health. Generelt gælder det, at de 

kandidater, der har været i praktik, har fået et positivt udbytte af det. 84 procent svarer, at 

praktikken i høj eller nogen grad har givet dem relevante erfaringer og kompetencer for deres 

første job. 

Tabel 4.4. Procentandel af kandidaterne der har været i praktik i løbet af uddannelsen, og deres udbytte heraf. Begge 

årgange, 2014. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Procentandel som har været i praktik 46 40 49 72 27 

Antal svar = 100 pct. (2759) (989) (1065) (352) (353) 

Praktik gav erfaringer og kompetencer af 
relevans for første job* 

84 82 86 86 72 

Antal svar = 100 pct. (1285) (402) (544) (241) (98) 

*) Tallene angiver den procentandel af kandidaterne i praktik i løbet af uddannelsen, der har svaret 'i høj grad' eller 'i 

nogen grad'. Svarmulighederne var desuden 'i mindre grad' og 'slet ikke'. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Tabel 4.4.a viser andelen af kandidater, som har haft et studiejob, og hvor mange af dem, der 

mener, at deres studiejob i nogen eller høj grad har givet dem erfaringer og kompetencer af 

relevans for deres første job. To tredjedele af kandidaterne har haft et studiejob i løbet af deres 

uddannelse, og 82 procent af disse kandidater angiver, at de derved har opnået kompetencer og 

fået erfaringer, som var relevante i deres første beskæftigelse efter endt uddannelse.  

Tabel 4.4.a. Procentandel af kandidaterne der har haft et studiejob i løbet af uddannelsen, og deres udbytte heraf. 

Begge årgange, 2014. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

Procentandel som har haft et studiejob 68 63 72 75 55 

Antal svar = 100 pct. (2759) (989) (1065) (352) (353) 

Studiejobbet gav erfaringer og kompetencer 
af relevans for første job* 

82 79 86 80 77 

Antal svar = 100 pct. (1845) (620) (781) (254) (190) 

*) Tallene angiver den procentandel af kandidaterne med studiejob i løbet af uddannelsen, der har svaret 'i høj grad' 

eller 'i nogen grad'. Svarmulighederne var desuden 'i mindre grad' og 'slet ikke'. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Tabel 4.5 afspejler, i hvilken grad de færdige kandidater mener, at uddannelsen overordnet set har 

rustet dem til arbejdslivet. Knap 90 procent af alle kandidaterne svarer, at uddannelsen i høj eller 

nogen grad har rustet dem til deres efterfølgende arbejdsliv. Kun en meget lille del af de 
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færdiguddannede kandidater mener, at uddannelsen slet ikke har rustet dem til deres 

efterfølgende arbejdsliv. 

Tabel 4.5. I hvor høj grad har uddannelsen rustet de færdige kandidater til arbejdslivet. Begge årgange, 2014. 

Procentvis fordeling for AU og fakulteter. 

  
AU Arts Aarhus BSS Health 

Science and 
Technology 

I høj grad 37 32 38 48 37 

I nogen grad 52 53 53 47 49 

I mindre grad 10 13 9 5 12 

Slet ikke 1 2 0 0 3 

Total i procent 100 100 100 100 100 

Antal svar (2870) (1045) (1099) (356) (370) 

Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

Kandidaterne blev også i undersøgelsen spurgt om, hvorvidt de tilegnede sig en række 

kvalifikationer og kompetencer i løbet af studiet, og i hvilken grad de efterfølgende har oplevet at 

skulle gøre brug af disse i deres arbejde. Denne sammenhæng mellem uddannelse og arbejde er 

illustreret grafisk i følgende kvalitets- og kompetencekort i figur 4.1, der dækker over det samlede 

AU. 

Kvalitets- og kompetencekortet viser, at en stor del af kvalifikationerne og kompetencerne ligger 

omkring skrålinjen fra nederste venstre hjørne til øverste højre hjørne. Det indikerer, at mange af 

de behov, kandidaterne oplever i deres arbejde, matches af de færdigheder, de har opnået 

gennem deres uddannelse. Der er dog enkelte færdigheder, som ligger klart uden for diagonalen. 

Især oplever mange kandidater et mindre behov i deres arbejde for teoretisk viden inden for 

fagområdet end det niveau, de har opnået gennem uddannelsen. Det omvendte gør sig til en vis 

grad gældende mht. tværdisciplinære samarbejdsevner. 
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Figur 4.1. Kvalitets- og kompetencekort for hele AU. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem 

uddannelsen. Begge årgange, 2014. 

 

 
 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 

 

I bilag 1 præsenteres separate kvalitets- og kompetencekort for AU og for de fire fakulteter i figur 

B1 til B5. Her er anvendt samme akseskala i alle fem bilagsfigurer for at gøre sammenligning 

nemmere. Figur B1 for hele AU i bilag 1 viser således de samme data som figur 4.1 ovenfor, men 

de to figurer er skaleret forskelligt. 

Kvalitets- og kompetencekortene i bilag 1 viser en vis variation mellem kandidaterne fra de fire 

fakulteter. Eksempelvis oplever kandidaterne fra Health, modsat mange kandidater fra de andre 

fakulteter, at de i deres arbejde i væsentlig omfang skal bruge den teoretiske viden inden for 

fagområdet, som de også i høj grad har opnået gennem deres uddannelse. 
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Bilag 1: Kvalitets- og kompetencekort for AU og hvert fakultet 

 

Figur B1. Kvalitets- og kompetencekort for AU. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem 

uddannelsen. Begge årgange, 2014. 

 

 
 

Note: Samme som figur 4.1, men med en anden skalering. Ens skalering i alle bilagsfigurer. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 
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Figur B2. Kvalitets- og kompetencekort for Arts. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem 

uddannelsen. Begge årgange, 2014. 

 

 
 

Note: Ens skalering i alle bilagsfigurer. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 
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Figur B3. Kvalitets- og kompetencekort for Aarhus BSS. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem 

uddannelsen. Begge årgange, 2014. 

 

 
 

Note: Ens skalering i alle bilagsfigurer. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 
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Figur B4. Kvalitets- og kompetencekort for Health. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem 

uddannelsen. Begge årgange, 2014. 

 

 
 

Note: Ens skalering i alle bilagsfigurer. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 
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Figur B5. Kvalitets- og kompetencekort for Science and Technology. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået 

gennem uddannelsen. Begge årgange, 2014. 

 

 
 

Note: Ens skalering i alle bilagsfigurer. 

Kilde: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014. 
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Notat 

 
 
 
Aggregerede studieledertal foråret 2016 

Hermed følger en række aggregerede opgørelser på baggrund af de netop udsendte 
studieledertal til fakulteterne. Studieledertallene har været udsendt halvårligt siden 
2010 til studielederne på Aarhus Universitet med det formål at give studielederne in-
formation om, hvordan de studerende klarer sig på deres uddannelser. 
 
Studieledertallene indeholder oplysninger om de aktive studerende på Aarhus Universi-
tets studieprogression frem til nu (ordinære bachelor-, professionsbachelor- og kandi-
datstuderende) samt detaljerede oplysninger om alle studerendes resultater i sidste ek-
samenstermin. Det vil sige, at også gæstestuderende, deltidsstuderende og ph.d.-
studerende er inkluderet i eksamensopgørelserne.  
 
Studieledertallene indgår i datapakkerne til understøttelse af den årlige status på kvali-
tetsarbejdet. Grunddata fra studieledertallene vil også blive indarbejdet i det suppleren-
de analysemodul som fakulteterne har adgang til. 
 
Ingeniørhøjskolen og alle studerende fra AU Herning har indgået i studieledertallene si-
den STADS-konverteringen i efteråret 2013.  
 
Fakulteternes kontaktpersoner i de administrative centre vedr. studieledelsesinformati-
on har modtaget det fulde datasæt fra Uddannelsesstrategisk sekretariat til videre for-
arbejdning og distribution. Da fakulteterne og studieledernes behov er forskellige, er det 
op til det enkelte fakultet at beslutte, hvordan studielederdata skal videreformidles til 
studielederne, i hvilken form og på hvilket niveau (alene aggregerede tabeller eller evt. 
kombineret med data på individniveau). 
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Aggregerede opgørelser 
De aggregerede opgørelser kan ses som eksempler på, hvordan data kan analyseres. 
 
Den første figur viser antallet af aktive studerende opgjort efter de studerendes nuvæ-
rende alder. 
 
Nr. 1: Aktive, ordinære studerende opdelt på alder 

 
 
Nedenstående tabel viser de aktive, ordinære studerendes nuværende gennemsnitlige 
alder.  
 
Nr. 2: Aktive, ordinære studerendes gennemsnitlige alder 

Uddannelsestype og fakultet Gnst. alder 

Bachelor 23,2 

AR 24,2 

BSS 22,8 

HE 22,4 

ST 22,9 

Kandidat 27,8 

AR 30,1 

BSS 26,4 

HE 26,7 

ST 25,8 

Prof-bachelor 24,1 

BSS 24,4 

HE 25,4 

ST 23,9 

I alt 25,3 
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Den følgende tabel viser de aktive, ordinære studerende opdelt på køn, uddannelsesty-
pe og fakultet.  
 
Nr. 3: Aktive, ordinære studerende opdelt på køn, uddannelsestype og fakultet 

Uddannelsestype og fakultet 

Procent Antal 

Kvinder Mænd I alt I alt 

Bachelor 55% 45% 100% 15.830 

AR 63% 37% 100% 4.570 

BSS 50% 50% 100% 6.936 

HE 67% 33% 100% 2.018 

ST 41% 59% 100% 2.306 

Kandidat 59% 41% 100% 14.349 

AR 69% 31% 100% 5.520 

BSS 51% 49% 100% 5.061 

HE 68% 32% 100% 1.984 

ST 38% 62% 100% 1.784 

Prof-bachelor 28% 72% 100% 2.763 

BSS 23% 77% 100% 278 

HE 95% 5% 100% 218 

ST 22% 78% 100% 2.267 

I alt 54% 46% 100% 32.942 
 
Nedenstående tabel viser de aktive, ordinære studerende i forhold til, om de har dansk 
statsborgerskab eller ej opdelt på såvel uddannelsestype som fakultet. 
 
Nr. 4: Aktive, ordinære studerende opdelt på statsborgerskab, uddannelsestype og fa-
kultet 

Uddannelsestype og fakultet 

Procent Antal 

Andet DK I alt I alt 

Bachelor 6% 94% 100% 15.830 

AR 3% 97% 100% 4.570 

BSS 7% 93% 100% 6.936 

HE 8% 92% 100% 2.018 

ST 3% 97% 100% 2.306 

Kandidat 13% 87% 100% 14.349 

AR 12% 88% 100% 5.520 

BSS 16% 84% 100% 5.061 

HE 7% 93% 100% 1.984 

ST 11% 89% 100% 1.784 

Prof-bachelor 6% 94% 100% 2.763 

BSS 9% 91% 100% 278 

HE 10% 90% 100% 218 

ST 5% 95% 100% 2.267 

I alt 9% 91% 100% 32.942 
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Den næste figur viser indskrivningstiden på den administrative enhed opgjort i antal se-
mestre siden første indskrivning på den administrative enhed. Ved ’den administrative 
enhed’ forstås: der, hvor der er en akkrediteret uddannelse. Studerende på tilvalg hører 
dog under deres centrale fag i figurerne/tabellerne nr. 5-9. 
 
Nr. 5: Aktive, ordinære studerendes indskrivningstid på den administrative enhed op-
gjort i antal semestre 

 
 
 
Den næste graf viser de aktive, ordinære studerendes gennemsnitlige indskrivningstid i 
semestre på den administrative enhed fordelt på køn og fakulteter.  
 
Nr. 6: Aktive, ordinære studerendes gennemsnitlige indskrivningstid i semestre på den 
administrative enhed fordelt på køn og fakultet 
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I de følgende tre tabeller er det gennemsnitlige antal optjente ECTS-points pr. semester 
på den administrative enhed opgjort. Kun ECTS-points i den aktive indskrivning tæller 
med. Studerende, der kun har haft 0 semestre på den administrative enhed, er ikke in-
kluderet.  
 
Nr. 7a: Gennemsnitligt antal optjente ECTS-points pr. semester på den administrative 
enhed - bachelor  

Gnst. optjente ECTS-
points pr. semester 

Procent Antal 

AR BSS HE ST I alt I alt 

0 3% 3% 1% 1% 2% 384 

5 1% 1% 1% 1% 1% 191 

10 3% 3% 2% 3% 3% 438 

15 4% 3% 3% 6% 4% 607 

20 7% 5% 9% 9% 7% 1.039 

25 9% 9% 9% 19% 11% 1.670 

30 eller derover 72% 75% 75% 61% 72% 11.232 

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 15.561 

 
Nr. 7b: Gennemsnitligt antal optjente ECTS-points pr. semester på den administrative 
enhed – kandidat 

Gnst. optjente ECTS-
points pr. semester 

Procent Antal 

AR BSS HE ST I alt I alt 

0 6% 4% 2% 3% 5% 621 

5 4% 3% 0% 3% 3% 415 

10 9% 7% 2% 10% 8% 1.034 

15 8% 9% 9% 11% 9% 1.236 

20 19% 18% 28% 21% 20% 2.731 

25 6% 12% 11% 16% 10% 1.355 

30 eller derover 48% 46% 48% 35% 46% 6.275 

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 13.667 

 
Nr. 7c: Gennemsnitligt antal optjente ECTS-points pr. semester på den administrative 
enhed – prof-bachelor 

Gnst. optjente ECTS-
points pr. semester 

 Procent Antal 

BSS HE ST I alt I alt 

0 2% 4% 1% 2% 41 

5 1% 0% 2% 1% 35 

10 7% 2% 2% 2% 58 

15 4% 5% 4% 4% 107 

20 7% 7% 8% 8% 191 

25 14% 7% 13% 13% 317 

30 eller derover 66% 74% 69% 69% 1.700 

I alt 100% 100% 100% 100% 2.449 

 
I nedenstående graf er optjente ECTS-points pr. semester opgjort som et gennemsnit for 
bachelor og kandidat fordelt på køn og fakultet.  
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Nr. 8: Optjente ECTS-points pr. semester i gennemsnit fordelt på køn og fakultet 

 
 
I næste figur er opgjort, hvor mange af de aktive, ordinære studerende, der har brugt 
eksamensforsøg/opnået meritter siden efteråret 2015. Studerende, der kun har haft 0 
semestre på fakultetet, er ikke inkluderet. 
 
Nr. 9: Procent aktive, ordinære studerende, der har brugt eksamensforsøg/fået merit-
ter siden foråret 

 
  
Antallet af studerende, som ligger bag ovenstående tabel, er følgende: 

 
Bachelor: 15.561 
Kandidat: 13.667 
Prof-bachelor: 2.449 

 
I opgørelsen indgår alle semestrene på de enkelte uddannelsestyper, herunder sidste 
semester med specialeskrivning, som kan forklare en del af de ikke eksamensaktive på 
eksempelvis kandidatstudierne. 
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De følgende tabeller viser eksamensoplysninger. Tabellerne er baseret på alle de stude-
rende på Aarhus Universitet, som har brugt eksamensforsøg i vinterterminen 2015/16. 
Alle eksamensforsøg, det vil sige både ordinær- og reeksamen, er inkluderet.  
 
Det skal bemærkes, at det er eksamensaktivitetens niveau, der afgør kategoriseringen 
og ikke den studerendes uddannelsesniveau som eksempelvis ph.d.-studerende. Det be-
tyder, at en deltidsstuderende, som tager et enkelt fag på kandidatniveau, kategoriseres 
under "Kandidat - centralt fag".  
 
Den følgende tabel viser mængden af brugte eksamensforsøg i vinterterminen 2015/16 
fordelt på ordinær eksamen og reeksamen. 
 
Nr. 10: Eksamensforsøg aflagt ved hhv. ordinær eksamen og reeksamen i vintertermi-
nen 2015/16 fordelt på uddannelsestype og fakultet 

Fakultet og uddannelses-
type 

Procent Andel 

Ordinær Reeksamen I alt I alt 

Bachelor - centralt fag 92% 8% 100% 69.213 

AR 88% 12% 100% 12.598 

HE 93% 7% 100% 6.780 

BSS 89% 11% 100% 27.751 

ST 98% 2% 100% 22.084 

Kandidat - centralt fag 92% 8% 100% 36.450 

AR 86% 14% 100% 10.116 

HE 98% 2% 100% 4.546 

BSS 91% 9% 100% 15.614 

ST 97% 3% 100% 6.174 

Master 96% 4% 100% 1.268 

AR 95% 5% 100% 695 

HE 96% 4% 100% 77 

BSS 97% 3% 100% 439 

ST 96% 4% 100% 57 

Tilvalg 89% 11% 100% 2.958 

AR 90% 10% 100% 2.613 

HE 80% 20% 100% 25 

BSS 88% 12% 100% 320 

Andet* 94% 6% 100% 3.433 

AR 94% 6% 100% 147 

HE 99% 1% 100% 99 

BSS 94% 6% 100% 2.125 

ST 93% 7% 100% 1.062 

Hovedtotal 92% 8% 100% 113.322 
* Andet indeholder: Diplomuddannelser, kort uddannelse, supplerende uddannelse og adgangskursus. 
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Den følgende tabel belyser eksamensresultaterne for de, der har brugt eksamensforsøg i 
vinterterminen 2015/16. ”Ikke bestået” er inklusiv udeblevet fra eksamen og ikke retti-
digt afmeldte eksamener. 
 
Nr. 11: Alle studerendes eksamensresultater (bestået og ikke bestået) i V15/16 fordelt 
på uddannelsestype og fakultet 

Uddannelsestype og fa-
kultet 

Procent Andel 

Bestået Ikke bestået I alt I alt 

Bachelor - centralt fag 81% 19% 100% 69.213 

AR 78% 22% 100% 12.598 

HE 90% 10% 100% 6.780 

BSS 78% 22% 100% 27.751 

ST 83% 17% 100% 22.084 

Kandidat - centralt fag 81% 19% 100% 36.450 

AR 74% 26% 100% 10.116 

HE 96% 4% 100% 4.546 

BSS 78% 22% 100% 15.614 

ST 87% 13% 100% 6.174 

Master 89% 11% 100% 1.268 

AR 87% 13% 100% 695 

HE 96% 4% 100% 77 

BSS 90% 10% 100% 439 

ST 98% 2% 100% 57 

Tilvalg 83% 17% 100% 2.958 

AR 83% 17% 100% 2.613 

HE 80% 20% 100% 25 

BSS 80% 20% 100% 320 

Andet* 87% 13% 100% 3.433 

AR 75% 25% 100% 147 

HE 98% 2% 100% 99 

BSS 90% 10% 100% 2.125 

ST 83% 17% 100% 1.062 

Hovedtotal 81% 19% 100% 113.322 
* Andet indeholder: Diplomuddannelser, kort uddannelse, supplerende uddannelse og adgangskursus. 

 
Tabel nr. 12 viser, hvor mange forsøg, der ligger bag de beståede eksamener. 
 
Nr. 12: Hvilket forsøg eksamen blev bestået i 
Eksamensforsøg AR BSS HE ST I alt I alt 

1 93% 93% 96% 96% 94% 86.516 

2 6% 6% 4% 2% 5% 4.408 

3 1% 1% 0% 1% 1% 877 

4 0% 0% 0% 0% 0% 74 

5 0% 0% 0% 0% 0% 10 

6 0% 0% 0% 0% 0% 2 

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 91.887 
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Nedenstående tabel viser karaktergennemsnittene for samtlige eksaminer. Det vil sige 
alle ordinære og alle reeksamen, som er afholdt på AU i vinterterminen 2015/16, og som 
er bedømt med en tal-karakter. Gennemsnittene er ikke ECTS-vægtede. 
 
Nr. 13: Gennemsnit for de eksaminer der er bedømt med en tal-karakter i vintertermi-
nen 2015/16  

Uddannelsestype og fakultet Gennemsnit Antal karakterer  

Bachelor - centralt fag 6,5 46.525 

AR 7,8 6.679 

HE 6,4 4.514 

BSS 6,0 20.970 

ST 6,8 14.362 

Kandidat - centralt fag 7,7 24.892 

AR 8,4 5.418 

HE 7,7 2.488 

BSS 7,2 11.760 

ST 8,1 5.226 

Master 7,8 1.022 

AR 8,1 532 

HE 7,2 75 

BSS 7,5 405 

ST 9,5 10 

Tilvalg 7,7 1.635 

AR 7,9 1.340 

HE 6,8 23 

BSS 6,5 272 

Andet 6,3 3.189 

AR 5,4 128 

HE 8,3 61 

BSS 6,2 2.023 

ST 6,6 977 

Hovedtotal 6,9 77.263 

 
 
 
--------------------------------------- 
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AArhus universitets Politik for kvA-
litetsArbejde På uddAnnelsesområ-
det
formål med kvAlitetsArbejdet
kvalitetspolitikken har til formål at etablere 
et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet 
på uddannelsesområdet for hele universitetet 
og på tværs af de forskellige niveauer og 
hovedområder.

kvalitetspolitikken indeholder dels univer-
sitetets overordnede vision for uddannelse 
og læring, herunder principper for kvali-
tetsarbejde, dels en række målsætninger 
for kvalitetsarbejdet. kvalitetspolitikken skal 
understøtte Aarhus universitets strategi på 
uddannelsesområdet samt medvirke til at 
kvalitetssikre og videreudvikle uddannelserne 
på Aarhus universitet.

kvalitetssystemet skal levere dokumentation 
for Aarhus universitets uddannelsesaktiviteter 
samt medvirke til, at uddannelsesledelsen 
og studienævnene på et solidt grundlag 
kan træffe beslutninger med henblik på at 
videreudvikle kvaliteten af universitetets ud-
dannelser.
 
Kvalitetsarbejdet er defineret som de sam-
lede aktiviteter og metoder, der har til formål 
systematisk og målrettet at udvikle og doku-
mentere kvaliteten af universitetets indsats 
på uddannelsesområdet.

vision for uddAnnelse og læring 
På AArhus universitet
Aarhus universitet tilbyder forskningsbase-
rede uddannelser, som er kendetegnet ved 
deres stærke faglighed. det gode studiemiljø 
er konstant i fokus som et vigtigt element for 
de studerendes læring.

undervisningen udvikles til stadighed for at 
tage højde for de studerendes læringsud-
bytte, involvering og motivation.

universitetets dimittender er nytænkende og 
formår at omsætte viden og idéer til handling 
på fremtidens nationale og internationale 
arbejdsmarked.

universitetets dimittender er aktive alumner, 
der ser deres uddannelse som grundlag for 
livslang læring.
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PrinciPPer for kvAlitetsArbejdet
kvalitetsarbejdet på Aarhus universitet bygger 
på Aarhus universitets vision for uddannelse 
og læring og understøttes af nedenstående 
principper:
    
• Ansvaret for kvalitetsarbejdet og do-

kumentationen af dette er overordnet 
placeret hos uddannelsesledelsen, og 
gennemføres i et samspil mellem le-
delse, studienævn, medarbejdere og 
studerende.

• kvalitetsarbejdet tager sit afsæt i mødet 
mellem de studerende og de videnska-
belige medarbejdere, der er de primære 
aktører i kvalitetssikring og -udvikling af 
uddannelserne.

• universitetet er kendetegnet ved at have 
højt kvalificerede medarbejdere, for 
hvem kvalitetsarbejdet er en integreret 
del af universitetets virksomhed.

• kvalitetsarbejdet er fremadrettet funderet 
i faglighed, dialog og videndeling.

• kvalitetsarbejdet understøtter en syste-
matisk og vedvarende kvalitetsudvikling 
på hele uddannelsesområdet, ligesom 
det indeholder et tilstrækkeligt bagudret-
tet fokus til at indfri de lovgivningsmæs-
sige krav om dokmentation. 

• eksterne interessenter inddrages løbende 
i opfølgningen og udviklingen af kvali-
tetsarbejdet .

• forudsætningen for et vellykket systema-
tisk kvalitetsarbejde er, at de specifikke 
målsætninger i delpolitikkerne fortolkes, 
konkretiseres og udføres af aktørerne 
på alle niveauer i organisationen på 
baggrund af en tydelig ansvarsfordeling.

• det relevante ledelsesniveau skal tage 
hånd om, at de nødvendige ressourcer 
er til stede i forhold til udførelse og op-
følgning af kvalitetsarbejdet.

• kvalitetsarbejdet tager sit afsæt i 
enQA-standarderne og er præget af 
medindflydelse, åbenhed og synlighed.
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1. rekruttering og studiestArt

2. struktur og forløb

3. udvikling Af uddAnnelse, undervisning og læringsmiljø

4. studiemiljø

5. uddAnnelsernes relAtion til ArbejdsmArkedet

delPolitikker
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delPolitikker
kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet 
er opdelt i 5 delpolitikker: 1. rekruttering og 
studiestart, 2. struktur og forløb, 3. udvikling 
af uddannelse, undervisning og læringsmiljø,  
4. studiemiljø og 5. uddannelsernes relation 
til arbejdsmarkedet. 

for hver delpolitik er der formuleret en række 
målsætninger, der præciserer fælles værdier 
for kvalitetsarbejdet.

delpolitikker og målsætninger er omdrej-
ningspunktet i universitetets samlede kva-
litetssystem. 

målene i kvalitetssystemet er både kvantitativt 
og kvalitativt målbare.

inPut læreProcesser outPut

rekruttering  
og

studiestart

udvikl. af uddannelse, 
undervisning og 

læringsmiljø

studiemiljø

struktur 
og

forløb

uddannelsernes
relation til

arbejdsmarkedet
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figur over politikkens sammenhæng med det tilhørende kvalitetssystem for uddannelsesområdet. 

Aarhus Universitet har som mål at tiltrække velkvalificerede, talentfulde danske og internati-
onale studerende. Aarhus Universitet vil fremme et bevidst og kvalificeret uddannelsesvalg 
og give de nye studerende en god overgang til studielivet på universitetet. de systematiske 
bestræbelser på til stadighed at arbejde med rekruttering og optagelse indebærer at:

delpolitik 1

rekruttering og studiestArt

1.1 såvel danske som internationale stude-
rende får mulighed for at træffe et bevidst 
uddannelsesvalg på et velinformeret og sag-
ligt grundlag ved at give dem kendskab til 
uddannelsernes indhold og krav samt viden 
om studielivet.

1.2 universitetets uddannelser kommunikeres 
til potentielle studerende under hensyntagen 
til universitetets strategiske målsætninger og 
samfundets behov.

1.3 de studerende tilbydes en studiestart, 
der fremmer faglig integration, introduktion 

til akademiske færdigheder og understøtter 
et godt studiemiljø.

1.4 de internationale studerende sikres kend-
skab til de sproglige, kulturelle og pædago-
giske forudsætninger for undervisningen ved 
Aarhus universitet.

1.5 såvel danske som internationale stude-
rende får mulighed for at træffe et bevidst 
kandidatuddannelsesvalg på et velinformeret 
og sagligt grundlag særligt med henblik på 
beskæftigelsesmuligheder.
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Politik for kvalitetsarbejde

Delpolitik Målsætninger

1. Rekruttering og 
studiestart

1.1 Såvel danske som...
1.2 Universitetets uddannelser...

2. Struktur og forløb

3. Udvikling af ud-
dannelse, undervis-
ning og læringsmiljø

4. Studiemiljø

5. Uddannelsernes 
relation til arbejds-
markedet

 
5.5 Udbuddet af efter- og vide-
reuddannelses...

Kvalitetssystem

indikatorer/dokumentation, procedurer og opfølgning
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delpolitik 2 
struktur og forløb
Aarhus universitet har som mål at udbyde uddannelser med faglig progression og studieak-
tivitet tilsvarende de ects, det samlede uddannelsesforløb er normeret til. uddannelserne er 
opbygget således, at de studerende får mulighed for fleksibilitet samt mobilitet og dermed 
indflydelse på egen uddannelse med henblik på at styrke læring og motivation samt øge 
gennemførslen. de systematiske bestræbelser på til stadighed at arbejde med uddannel-
sernes struktur, undervisningsudbud og forløb indebærer at:

2.1 uddannelserne er organiseret på en så-
dan måde, at der er faglig progression i det 
samlede forløb og tilrettelægges med fokus 
på at opfylde de specifikke læringsmål, forsk-
ningsbasering samt udvikling af generelle 
akademiske kompetencer.

2.2 uddannelsernes struktur, indhold og sam-
menhæng er kommunikeret til de studerende, 
således at de studerende på et velinformeret 
og vejledt grundlag kan danne sig et overblik 
over relevante uddannelser og kurser og der-

ved er i stand til at træffe kvalificerede valg 
gennem studiet.

2.3 uddannelsernes udbudte undervisning og 
krav til studieaktivitet er tilsvarende de ects, 
som uddannelserne er normeret til.

2.4 Der er en gennemskuelig og fleksibel 
meritpraksis i forhold til målbeskrivelser med 
henblik på at sikre fagligheden og styrke de 
studerendes mobilitet såvel nationalt som 
internationalt. 
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3.1 Aarhus Universitets uddannelsesprofil 
udvikles på baggrund af universitetets stra-
tegiske målsætninger og under hensyntagen 
til samfundets behov.

3.2 uddannelsesledelsen og studienæv-
nene udvikler sammen med fagmiljøerne 
uddannelsernes faglige profil og læringsmål i 
samarbejde med de studerende, dimittender, 
censorer og aftagere bl.a. gennem systema-
tisk evaluering af hele eller dele af en given 
uddannelse.

3.3 de forskningsbaserede uddannelser til-
rettelægges i videst muligt omfang af aktive 
forskere og er baseret på den mest relevante 
og nyeste forskning inden for fagområdet, 
ligesom at de studerende får mulighed for 
at tilegne sig og praktisere videnskabelige 
arbejdsmetoder gennem studiet.

3.4 de fysiske rammer udvikles således, at de 
bidrager til at stimulere de studerendes læ-
ring, og underviserne udnytter såvel de fysiske 
rammer som de digitale læringsmiljøer til at 
skabe attraktive studie- og læringsmiljøer.

3.5 der udvikles digitale læringsmiljøer med 
henblik på at understøtte læringen i dens 
forskellige faser.

3.6 de valgte undervisningsformer giver mu-
lighed for at udvikle den viden, de færdighe-
der og de kompetencer, som er indeholdt i 
læringsmålene, og som prøves ved eksamen. 
der er overensstemmelse mellem de klart 
formulerede og kommunikerede lærings-
mål og de i forhold til eksamen udmeldte 
evalueringskriterier.

3.7 de anvendte prøveformer udvikles lø-
bende og er valide, transparente, relevante 
samt motiverende og del af læringsproces-
sen. de studerende bedømmes ud fra na-
tionalt samt internationalt anerkendte og 
tilgængelige kriterier, regler og procedurer, 
der anvendes konsistent i samarbejde med 
censorinstitutionen.

3.8 de studerendes vurdering af undervis-
ningen og undervisningsforløb inddrages i 
udviklingen af disse ved systematisk evalue-
ring med afsæt i lærings- og evalueringsteori.

delpolitik 3 
udvikling Af uddAnnelse,       
undervisning og læringsmiljø
Aarhus universitet har som mål at udbyde og udvikle attraktive forskningsbaserede samt 
attraktive erhvervsrettede uddannelser baseret på en solid faglighed tilknyttet et aktivt 
forskningsmiljø, således at de studerende kan blive uddannet indtil højeste niveau, og så-
ledes at de studerendes talenter kan udfolde sig. læringsmiljøerne skal være motiverende 
for de studerende og understøtte uddannelser med plads til faglig fordybelse og udvikling. 
de systematiske bestræbelser på til stadighed at udvikle uddannelse, undervisning og læ-
ringsmiljø på Aarhus universitet indebærer at:
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3.9 god undervisning og undervisningsud-
vikling anerkendes, meriteres, synliggøres 
og understøttes af en tydelig løn- og inci-
tamentsstruktur for ansatte med uddannel-
sesfunktioner.

3.10 undervisernes didaktiske faglighed op-
bygges, vedligeholdes og videreudvikles for 
såvel studenterundervisere, ph.d.-studerende, 
deltidsansatte, adjunkter, lektorer, professorer, 

og der er fokus på de undervisningsmæssige 
kompetencer ved stillingsbesættelse.

3.11 de deltidsansatte undervisere tilknyttes 
de faste videnskabelige medarbejdere og 
miljøer. de deltidsansatte undervisere skal 
have adgang til de kvalitetsfremmende ak-
tiviteter og ressourcer, som universitetet har, 
inden for undervisning og uddannelse.
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4.1 det attraktive studiemiljø bygger på fag-
lig integration, som skabes gennem dialog 
mellem uddannelsesledelse, faglige miljøer 
samt studerende.

4.2 studiemiljøet understøttes af et stimu-
lerende læringsmiljø, hvor undervisere og 
studerende interagerer.

4.3 såvel danske som internationale stude-
rende deltager i det faglige fællesskab, lige-
som der ydes støtte til initiativer rettet mod 
faglig og social integration af studerende.

4.4 de studerende tilbydes individuel eller 
kollektiv vejledning og feedback på deres 

faglige præstationer med henblik på at øge 
læringen.

4.5 de studerende tilbydes studievejledning 
gennem hele studietiden, og studerende med 
særlige behov tilbydes desuden rådgivning 
om hjælpemidler og vilkår.

4.6 de fysiske, sociale, æstetiske og digitale 
rammer udvikles, således at de understøtter 
studiemiljøet.

delpolitik 4

studiemiljø
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Aarhus universitet har som mål at skabe et attraktivt studiemiljø, der medvirker til at tiltrække 
og fastholde danske og internationale studerende. et godt studiemiljø indebærer faglig og 
social integration, engagement, trivsel og understøtter læring. de systematiske bestræbelser 
på til stadighed at udvikle studiemiljøet på Aarhus universitet indebærer at:
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5.1 de studerendes indsigt i og kontakt til et 
kommende arbejdsmarked fremmes dels 
gennem mulighed for at inkludere et pro-
jektorienteret forløb, dels gennem mulighed 
for at lave projektopgaver i samarbejde med 
danske og/eller udenlandske private og/eller 
offentlige virksomheder som en del af deres 
uddannelse.

5.2 de studerende tilbydes stærke faglige 
uddannelser med muligheder for entreprenø-
rielle og interdisciplinære uddannelses- og 
undervisningstilbud.

5.3 vejen fra uddannelse til job lettes gennem 
løbende tilbud om information og erhvervs-
vejledning vedrørende uddannelsesafslning,
 job og karriere, herunder information om det 
internationale arbejdsmarked.

5.4 uddannelsernes relevans i forhold til 
arbejdsmarkedets behov udvikles på et 
informeret grundlag gennem løbende, of-
fentliggjorte undersøgelser af dimittender-
nes beskæftigelsessituation og ved styrket 
dialog med såvel studerende, alumner som 
aftagere.

5.5 udbuddet af efter- og videreuddannel-
sestilbud udvikles således, at dimittender 
får mulighed for at fortsætte deres faglige 
udvikling i forlængelse af deres tidligere ud-
dannelsesforløb eller som supplement hertil.

delpolitik 5

uddAnnelsernes relAtion til 
ArbejdsmArkedet
Aarhus universitet vil uddanne til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked 
og har som mål, at uddannelser, der er gennemført på universitetet, skal give mulighed for 
attraktive jobs og karrierer. de studerende skal opleve, at der er sammenhæng mellem 
uddannelsernes indhold og behovet på arbejdsmarkedet – nationalt som internationalt. 
dimittender fra Au kan bidrage med nyeste viden, fagligheder og interdisciplinære kom-
petencer, hvilket er værdiskabende for samfundet. dimittenderne skal have mulighed for 
en fortsat faglig udvikling i forlængelse af eller som supplement til deres uddannelse. de 
systematiske bestræbelser på til stadighed at arbejde med uddannelsernes relation til ar-
bejdsmarkedet indebærer at:
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kvalitetspolitikken er udarbejdet af det tværgående bånd for uddannelse i samarbejde med de 
faglige miljøer og de studerende.

Politikken er godkendt af universitetsledelsen den 17. juni 2013 og er gældende fra 1. august 2013.
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Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og ud-
dannelsesevaluering 
 
Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det 
fælles værdigrundlag for kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne. Politikken 
implementeres gennem det løbende kvalitetssikringsarbejde. Det løbende kvalitets-
arbejde, som foregår blandt andet i studienævnene, suppleres af årlig status på kvali-
tetsarbejdet og med uddannelsesevaluering hvert femte år. 
 
De fælles rammer for disse processer illustreres her: 
 
Årlig status 

 
Uddannelsesevaluering 

 
 
 
Fakulteterne udmønter fælles principper og rammer i procedurebeskrivelser. 
 
  

Data

•Datapakke

• Studieordninger og/eller 
lignende

•Handleplan fra forrige 
års status eller 
uddannelses‐valuering

Dialog og involvering

•Prodekan for uddannelse

• Institutleder eller 
afdelingsleder

• Studieleder eller 
tilsvarende

•Repræsentant for 
studienævn eller 
tilsvarende

•Repræsentant for 
uddannelses‐
administration

Opfølgning

•Handleplan for 
uddannelsen

•Uddannelsesrapport på 
fakultetsniveau

•Uddannelsesberetning

Data

• Selvevalueringsrapport 
inklusiv datapakke

• Studieordninger og/eller 
lignende

•Handleplan fra forrige 
års status eller 
uddannelsesevaluering

Dialog og involvering

•Prodekan

• Institutleder

• Studieleder

•Repræsentant for 
studienævn eller 
tilsvarende

•Repræsentant for 
uddannelses‐
administration

•Ekstern ekspert

•Aftagerrpanel

•Censorformandskab

Opfølgning

•Handleplan for 
uddannelsen

•Uddannelsesrapport på 
fakultetsniveau

•Uddannelsesberetning
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1 Formål 
Formålet med uddannelseskvalitetsprocesserne er at: 
 lægge et helhedsperspektiv på den samlede uddannelse fra rekruttering over 

læreprocesser til arbejdsmarked 
 identificere styrker, svagheder og udfordringer ved uddannelserne med henblik 

på at kunne henholdsvis fastholde høj kvalitet 
 analysere identificerede svagheder for at afdække årsager og udpege handlin-

ger, der kan udbedre svaghederne 
 bidrage til fælles forståelse og tilgang til kvalitetsarbejde i uddannelserne 
 
2 Proces 
Årlig status og uddannelsesevaluering gennemføres for alle uddannelser enten en-
keltvis eller i sammenhæng med relaterede uddannelser. 
 
For nye uddannelser gennemføres uddannelsesevaluering efter første fulde 
gennemløb. 
 
Uddannelseskvalitetsprocesserne gennemføres med involvering af de relevante le-
dere, medarbejdere og studerende før, under og efter status- og evalueringsmøder, 
så der sikres forankring i såvel ledelsesstreng som nævnsstruktur. 
 
Processerne er systematiseret efter de fem delpolitikker, som Aarhus Universitets poli-
tik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet er opdelt i: 
 Rekruttering og studiestart 
 Struktur og forløb 
 Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø 
 Studiemiljø 
 Relation til arbejdsmarkedet 
 
Strukturen på såvel årlig status som uddannelsesevaluering består af tre elementer: 
 Data 

Som forberedelse udarbejdes et grundlag for eftersyn af uddannelsen 
 Dialog 

Kernen i processen er de centrale aktørers samtale om kvalitet 
 Opfølgning 

I forlængelse af dialogen omsættes drøftelserne til handlinger 
Processen foldes ud herunder. 
 
2.1 Data – Forberedelse 
Udgangspunktet for eftersyn af uddannelseskvalitet ved årlig status og uddannelses-
evaluering er kvantitative og kvalitative data. 
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Der udarbejdes en datapakke for den eller de berørte uddannelse(r) med status for 
de fælles indikatorer, der dækker følgende: 
 Frafald 
 Studieprogression 
 Undervisningsaktivitet 
 Undervisningsevaluering 
 Studiemiljø 
 Forskningsdækning/videngrundlag 
 Internationalisering 
 Beskæftigelse 
 
For hver indikator er fastsat grænseværdier for, hvornår indikatoren markeres hen-
holdsvis grøn, gul eller rød: 
 Grøn står for tilfredsstillende kvaltiet 
 Gul står for behov for opmærksomhed og drøftelse af mulige tiltag 
 Rød er en kritisk værdi, der står for, at der skal iværksættes konkrete tiltag for at 

forbedre de forhold, der kan kontrolleres og ændres 
 
To er fastsat på universitetsniveau, og dekanen har ansvar for at fastsætte grænse-
værdier for øvrige indikatorer med henblik på at kunne imødekomme den faglige 
bredde og diversitet på tværs af universitetets uddannelser. 
 
Indikatorerne kan suppleres med yderligere relevante nøgletal såvel som andre rele-
vante data f.eks. studieordninger og supplerende undersøgelser. 
 
Med afsæt i delpolitikkerne udvælges eventuelt konkrete temaer til drøftelse. Disse 
kan variere fra gang til gang. 
 
I udarbejdelse af grundlag for dialog er det afgørende, at såvel ledelsesstrengen som 
nævnsstrukturen involveres, så der er sammenhæng med både det daglige kvali-
tetsarbejde og de ledelsesmæssige prioriteringer. 
 
2.1.1 Særligt for uddannelsesevaluering 
Som grundlag for uddannelsesevaluering udarbejdes en selvevalueringsrapport, der 
blandt andet forholder sig til systematisk data. 
 
Det samlede materiale sendes foruden de interne aktører også til den eller de ekster-
ne eksperter. Eksterne eksperter kan udpege supplerende fokusområder, der tages 
op i samtalerne. 
 
2.2 Dialog 
Status og udvikling for uddannelsen/-erne drøftes på et møde med afsæt i det sam-
lede datagrundlag. Mødedeltagere og øvrige involverede fremgår af illustrationen 
på side 1. 
 
Alle fem delpolitikker skal berøres i samtalerne, ligesom der følges op på tidligere 
iværksatte udviklingsinitiativer, herunder forrige års status eller evaluering.  
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Kritiske indikatorer (”røde flag”) skal adresseres, men det er også vigtigt at bygge vi-
dere på de elementer, der er velfungerende. Handleplaner skal rumme tydelig angi-
velse af hvad, der ageres på, hvordan der ageres, af hvem og indenfor hvilken tids-
ramme. 
 
Dialogen på status- og evalueringsmøde fastholdes i et skriftligt produkt, der kan bru-
ges i forbindelse med den efterfølgende opfølgning. 
 
2.2.1 Særligt for uddannelsesevaluering 
Formålet med dialogen er at identificere indsatsområder på baggrund af et helheds-
perspektiv på uddannelsen/-erne. Uddannelsesevaluering adskiller sig fra årlig status 
ved at gå mere i dybden, ved at have et større omfang i arbejdsindsats og kredsen af 
involverede, ved at indebære en højere grad af vurdering og ved i endnu højere 
grad end status at anlægge et samfundsperspektiv på uddannelserne. 
 
Til at understøtte at uddannelsesevaluering rummer et samfundsperspektiv på ud-
dannelsen inddrages en eller flere ekstern(e) ekspert(er), der har til opgave at se kri-
tisk på uddannelsen og udfordre ledere og medarbejdere. Ekstern(e) ekspert(er) 
vælges med afsæt i retningslinjerne i bilag 1. 
 
Aftager- og censorperspektiv involveres ved, at aftagerpanel og det relevante cen-
sorformandskab får mulighed for kommentering. 
 
2.3 Opfølgning 
Handleplanerne danner grundlag for den uddannelsesnære opfølgning. Den, der har 
ansvar for et element i handleplanen, har samtidig ansvar for inddragelse af relevan-
te aktører og organer med henblik på fælles forståelse og iværksættelse af aftalte 
handlinger og udviklingsinitiativer. 
 
Uddannelser med tre eller flere indikatorer i rød håndteres desuden således: 
 Der afholdes opfølgende møde mellem dekan, prodekan, institutleder og studie-

leder. På mødet drøftes handleplan og ledelsesmæssige dispositioner, der skal 
understøtte kvalitetsarbejdet. 

 Uddannelsen gennemgår en uddannelsesevaluering maksimalt to år efter en 
status med tre eller flere indikatorer i rød. Det vil sige, at uddannelsesevaluering 
fremskyndes, hvis der i henhold til turnusplanen er mere end to år til uddannel-
sesevaluering. 

 
På grundlag af status- og evalueringsmøder udarbejdes på fakultetsniveau årligt en 
uddannelsesrapport, der tilgår fakultetsledelsen. Fakultetsledelsens drøfter status på 
uddannelseskvalitet på fakultetet og vedtager en handleplan for initiativer på fakul-
tetsniveau. 
 
De fire uddannelsesrapporter med handleplaner på fakultetsniveau drøftes i Udval-
get for Uddannelse, der på det grundlag udarbejder en uddannelsesberetning med 
samlet status for uddannelseskvalitet. Uddannelsesberetningen danner grundlag for 
drøftelse i universitetsledelse og bestyrelse. Som grundlag for drøftelsen i Universitets-
ledelsen indgår en oversigt over status på indikatorerne for samtlige uddannelser. 
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Ved opsamling i Universitetsledelsen skal dekanerne redegøre for: 
 Status på og opmærksomhedspunkter i forhold til kvaliteten på tværs af uddan-

nelserne ved fakultetet 
 Handleplaner for uddannelser med tre eller flere indikatorer i rød 
 De vigtigste indsatsområder på fakultetsniveau 
 
Opsamlingen på henholdsvis fakultets- og universitetsniveau skal sikre synlighed, 
sammenhæng til strategiske indsatser og grundlag for prioritering af ressourcer. En-
hver aktør har således adgang til dokumentation på det niveau, der svarer til ved-
kommendes ansvar, opgaver og behov. De aktører, der indgår i drøftelserne på to ni-
veauer, har ansvar for at kommunikere drøftelser og beslutninger mellem niveauerne: 
 Studieleder er bindeled mellem status-/evalueringsmøde og studienævn 
 Institutleder er bindeled mellem status-/evalueringsmøde og institutledelse 
 Prodekan for uddannelse er bindeled mellem uddannelsesorganet på fakultets-

niveau og Udvalget for Uddannelse 
 Dekan er bindeled mellem Universitetsledelse og Fakultetsledelse 
 Prorektor er ansvarlig for den samlede proces og bindeled mellem Universitets-

ledelse og Udvalget for Uddannelse såvel som mellem Universitetsledelse og be-
styrelse 

 
På det møde i Udvalget for Uddannelse, hvor uddannelsesrapporterne drøftes med 
henblik på udarbejdelse af samlet status, drøfter udvalget også kvalitetssikringssy-
stemet med henblik på eventuelle forbedringer. 
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3 Oversigt 
Herunder er gengivet en kortfattet sammenstilling af de to uddannelseskvalitetspro-
cesser: 
 Årlig status Uddannelsesevaluering 
Vurdering At gøre status for uddannel-

sens kvalitet i et helhedsper-
spektiv med henblik på fort-
sat udvikling 

At gøre dybere og bredere status 
for uddannelsens kvalitet i et 
samfundsperspektiv med henblik 
på fortsat udvikling 

Involverede Ledere, medarbejdere og 
studerende 

Ekstern ekspert, aftagerpanel-
repræsentanter, ledere, medar-
bejdere og studerende 

Ledelsesforankring Studieleder eller tilsvarende 
deltager 
Institutleder eller afdelings-
leder deltager 
Prodekan kan deltage 

Studieleder, institutleder og pro-
dekan deltager 

Tidsperspektiv Årligt med data fra de sene-
ste tre år 

Hvert femte år med data fra de 
seneste tre år 

Aftagerperspektiv Ved behov Altid 
Data Datapakker med indikatorer 

Anden information i form af 
studieordninger og/eller lig-
nende 

Datapakker med indikatorer 
Anden information i form af stu-
dieordninger og/eller lignende 
Selvevalueringsrapport 

Dialog Status og udviklingsbehov 
struktureret efter delpolitik-
ker i Aarhus Universitets poli-
tik for kvalitetsarbejdet på 
uddannelsesområdet 

Status og udviklingsbehov struk-
tureret efter delpolitikker i Aarhus 
Universitets politik for kvalitetsar-
bejdet på uddannelsesområdet 
og anskuet i et samfundsper-
spektiv 

Opfølgning Dokumenteres i handleplaner, der tilgår studienævn og institut-
ledelse, uddannelsesrapporter, der tilgår fakultetsledelse og 
Udvalget for Uddannelse, og uddannelsesberetning, der tilgår 
universitetsledelse og bestyrelse 

 
På hjemmesiden er en plan for, hvilke uddannelser der gennemgår uddannelseseva-
luering i hvilke år. 
 
I bilag 2 er gengivet årshjul for uddannelseskvalitetsprocesserne. 
 
Fælles principper og rammer er gældende pr. 1. april 2016 og erstatter retningslinjer 
fra maj 2014. 
 

 
Vedtaget i Udvalget for Uddannelse den 16. februar 2016 
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Bilag 1 Retningslinjer for valg af ekstern(e) ekspert(er) 
Forudsætningen for at fungere som ekstern ekspert er, at den pågældende ikke er 
ansat på AU og desuden ikke har personlige interesser i at fremme eller modarbejde 
særlige aspekter af en given uddannelses kvalitetsarbejde og udviklingsperspektiver. 
 
En ekstern ekspert kan komme fra forskellige kontekster og bidrage til uddannelses-
evaluering med forskellige (primære) perspektiver på kvalitetsarbejdet. Det gælder 
eksempelvis: 
 Aftagere 
 Eksperter indenfor uddannelsens faglige område 
 Udviklings- og evalueringsmedarbejdere indenfor uddannelses- og forsknings-

sektoren 
 Medarbejdere med ekspertise indenfor organisationsudvikling og organisatorisk 

læring 
 
Det gælder følgende generelle krav til alle eksterne eksperters deltagelse uanset 
baggrund og specialviden. Den eksterne ekspert skal: 
 Sikres et forudgående kendskab til formål og proces i forbindelse med uddannel-

sesevaluering 
 Bidrage til en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet inden for alle kvalitets-

politikkens delpolitikker 
 Inddrages i udvælgelsen af særligt relevante drøftelsespunkter i forbindelse 

med evalueringen 
 Have mulighed for at give tilbagemeldinger på evalueringsprocessen - herunder 

styrker, svagheder og eventuelle fremadrettede udviklingspotentialer 
 
I uddannelsens selvevalueringsrapport gives en kort begrundelse for valget af de(n) 
eksterne ekspert(er) og sammenhængen til uddannelsens aktuelle udfordringer, ud-
viklingsønsker og strategiske overvejelser. 
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Bilag 2 Årshjul 
Årlig status og uddannelsesevaluering indgår i uddannelseskvalitetsårshjul. 
 
Årshjul for årlig status 

 
 
 
 
 
 
Årshjul for uddannelsesevaluering 

 
 
 
 
 
 

DATA

• Datapakke

• Studieordning mv.

• Handleplan fra forrige 
status/evaluering

DIALOG

• Statusmøde

OPFØLGNING

• Uddannelsens handleplan

• Fakultets 
uddannelsesrapport

• Uddannelsesberetning

DATA

• Selvevalueringsrapport

• Datarpakke

• Studieordning mv.

• Handleplan fra forrige 
status/evaluering

DIALOG

• Evalueringsmøde

OPFØLGNING

• Uddannelsens handleplan

• Fakultets 
uddannelsesrapport

• Uddannelsesberetning

INVOLVERING 
 Studieleder eller 

tilsvarende 
 Uddannelses-

administration 

INVOLVERING 
 Prodekan for uddannelse 
 Institutleder eller afdelings-

leder 
 Studieleder eller tilsvarende 
 Studienævn eller tilsvarende 
 Uddannelsesadministration 

INVOLVERING 
 Studienævn eller 

tilsvarende 
 Fakultetsledelse 
 Udvalget for Ud-

dannelse 
 Universitetsledelse 
 Bestyrelse 

INVOLVERING 
 Studieleder eller 

tilsvarende 
 Uddannelses-

administration 

INVOLVERING 
 Institutleder 
 Prodekan 
 Studieleder 
 Studienævn eller tilsva-

rende 
 Ekstern(e) ekspert (er) 
 Aftagerpanel 
 Censorformandskab 
 Uddannelses-

administration 

INVOLVERING 
 Studienævn eller 

tilsvarende 
 Fakultetsledelse 
 Udvalget for Ud-

dannelse 
 Universitetsledelse 
 Bestyrelse 
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UDDANNELSESBERETNING

I 2015 blev det kvalitetsarbejde, der løbende foregår særligt i studienævn suppleret 
med systematiske kvalitetsprocesser, der er opbygget for at bidrage til overgangen fra 
turnus‐ til institutionsakkreditering,  
 
En lang række centrale ledere, medarbejdere og studerende har engageret sig i at for‐
holde sig systematisk til data, at indgå i dialog om uddannelseskvalitet og at aftale hand‐
linger som opfølgning til fortsat forbedring af uddannelsernes kvalitet. Processerne byg‐
ger således videre på det engagement, der i mange år har været kendetegnende for ar‐
bejdet med uddannelse og undervisning på Aarhus Universitet. Engagementet i uddan‐
nelseskvalitet er smittende, og det giver et godt udgangspunkt for at ansøge om institu‐
tionsakkreditering. 
 
Denne rapport er en samlet redegørelse for uddannelsernes kvalitet baseret primært på 
årlig status og uddannelsesevalueringer. Rapporten giver et overordnet billede af status, 
uden at den til fulde kan illustrere omfanget af hjerteblod og tankekraft, der løbende 
investeres i at fastholde uddannelsernes høje kvalitet. 
 
 
På vegne af Udvalget for Uddannelse 
 
 
Berit Eika   
Prorektor   
 

Introduktion 
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UDDANNELSESBERETNINGÅRLIG STATUS OG
UDDANNELSESEVALUERING

 

1.1/ Årlig status 
 
Et stort flertal af uddannelserne har i 2015 gennemført en årlig status. 
 
På baggrund af datapakker, eventuelt supplerende nøgletal og materiale som f.eks. stu‐
dieordninger har centrale ledere, medarbejdere og studerende været i dialog om ud‐
dannelsens kvalitet. Med et helhedsperspektiv på uddannelsen er styrker og svagheder 
identificeret og adresseret, og i forlængelse heraf er der udarbejdet en handleplan, der 
danner grundlag for den uddannelsesnære opfølgning. 
 
1.2/ Uddannelsesevaluering 
 
Cirka en femtedel af uddannelserne har gennemført en endnu dybere og bredere pro‐
ces, da uddannelserne hvert femte år erstatter årlig status med en uddannelsesevalue‐
ring. 
 
En selvevalueringsrapport har været afsæt for dialog mellem centrale interne aktører og 
en eller flere eksterne eksperter. Desuden har aftagerrepræsentanter været inddraget 
for at understøtte et samfundsperspektiv på uddannelsen. For disse uddannelser er der 
tilsvarende udarbejdet en handleplan, der danner grundlag for den uddannelsesnære 
opfølgning. 
 
1.3/ Opfølgning 
 
På baggrund af de lokale processer er der på hvert fakultet udarbejdet en uddannelses‐
rapport, der har været til behandling i fakultetsledelsen, hvor opfølgning på fakultetsni‐
veau er besluttet. Executive summaries fra uddannelsesrapporterne fremgår af afsnit 4. 
 
Uddannelsesrapporterne har samlet været til behandling i Udvalget for Uddannelser, 
der har udarbejdet status (afsnit 2) og besluttet opfølgning (afsnit 3) på universitetsni‐
veau. 
 
Universitetsledelsen har dernæst haft den samlede status i form af denne uddannelses‐
beretning til behandling. De har taget status til efterretning og vil anvende dette som en 
del af fundamentet for fremtidige strategiske drøftelser. 
 

1.0 Årlig status og uddannelsesevaluering 
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UDDANNELSESBERETNINGREDEGØRELSE – DE FEM
DELPOLITIKKER I AARHUS

UNIVERSITETS POLITIK FOR
KVALITETSARBEJDE PÅ

UDDANNELSESOMRÅDET

 

2.1/ Rekruttering og studiestart 
 
Der har været en stor søgning til uddannelserne på Aarhus Universitet af dygtige (højt 
adgangsgivende karaktersnit) og motiverede (høj andel med 1. prioritet)  ansøgere. 
Aarhus Universitet har i 2015 etableret en velfungerende rekrutteringsorganisation, der 
skaber sammenhæng mellem fælles og fakultære rekrutteringsaktiviteter. Derudover er 
der i 2015 etableret en kvote 1 out‐door kampagne, og samarbejdet med gymnasiesko‐
lerne er intensiveret. På en række uddannelser er der dog et for stort frafald. Derfor er 
der forsat behov for at arbejde med at skabe et bedre match mellem studerende og ud‐
dannelse, herunder arbejde med supplerende optagelsesmetoder. 
 
På uddannelses‐ og fakultetsniveau er der iværksat initiativer som f.eks.: 

 Kommunikation, der kan understøtte en bedre forventningsafstemning 

 Mentorordninger 

 Studiestartsprøver 
 
Udvalget for Uddannelse prioriterer følgende opfølgning: 

 Iværksætte pilotprojekter med supplerende optagelsesformer  

 Intensivere samarbejdet med gymnasieskolerne  
 
2.2/ Struktur og forløb 
 
Studieintensitet er en udfordring på en række uddannelser, og håndtering af udfordrin‐
gen er aktualiseret af Fremdriftsreformen og dets krav om reduktion i den gennemsnit‐
lige studietid. 
 
På uddannelses‐ og fakultetsniveau er der iværksat initiativer som f.eks.: 

 Tiltag, der nedbringer den gennemsnitlige studietid, herunder blandt andet: 

 Bedre understøttelse af læse‐/projektgrupper   

 Justere curriculum, hvor der er uhensigtsmæssige barrierer i form af for ek‐
sempel progressionsregler eller for korte moduler  

 Optimere specialeforløb 

 Hurtig opfølgning efter dumpede/udskudte prøver 

 Videreudvikling af undervisning, der kan styrke de studerendes engagement og 
læring 

   

2.0 Redegørelse – De fem delpolitikker i Aarhus 
Universitets politik for kvalitetsarbejde på ud‐
dannelsesområdet 

Bilag 10 Uddannelsesberetning 2015  Samlet ansøgning, side 357 af 420



6 

 

UDDANNELSESBERETNINGREDEGØRELSE – DE FEM
DELPOLITIKKER I AARHUS

UNIVERSITETS POLITIK FOR
KVALITETSARBEJDE PÅ

UDDANNELSESOMRÅDET

 
Udvalget for Uddannelse prioriterer følgende opfølgning: 

 Generelt iværksætte tiltag, der nedbringer den gennemsnitlige studietid, herunder 
opsamle og dele viden og erfaringer med Summer University/3. semester, speciale‐
forløb, re‐design af curriculum, educational it mv. 

 Implementere justeringer af Fremdriftsreformen 

 Etablere pulje, der understøtter nytænkende studietidsreducerende tiltag 
 

 
2.3/ Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø 
 
Generelt er der udbredt fokus på fortsat udvikling af undervisning og uddannelse. Dette 
afspejles i positive undervisningsevalueringer. 
 
På uddannelses‐ og fakultetsniveau er der iværksat initiativer som f.eks.: 

 Opkvalificeringen af undervisernes pædagogiske kompetencer 

 MUS‐konceptet som led i kvalitetsårshjulet på uddannelsesområdet 

 Fokus på feedback 

 Fortsat udvikling og revidering af kompetenceprofiler og læringsmål 
 
Udvalget for Uddannelse prioriterer følgende opfølgning: 

 Opsamle og dele viden og erfaringer fra kvalitetsarbejdet på tværs 

 Implementere fælles koncept for pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling 
 
2.4/ Studiemiljø 
 
Sidste studiemiljøundersøgelse (2014) viste, at de studerende på Aarhus Universitet ge‐
nerelt oplever høj social og faglig trivsel. Antallet af studerende, der oplever stress, er 
dog stigende, ligesom der generelt efterspørges mere feedback.  Uddannelsesudvalget 
har derfor i 2015 sammen med studerende afholdt konferencer, der har belyst stress og 
feedbackproblematikker. I flere dialoger er der endvidere givet udtryk for et ønske om 
en højere svarprocent i de tre‐årlige studiemiljøundersøgelsen for at skabe et mere so‐
lidt datagrundlag.  
 
På uddannelses‐ og fakultetsniveau er der fulgt systematisk op på studiemiljøundersø‐
gelsens resultater. Der er blandt andet iværksat initiativer som: 

 Fokus på udvikling af det internationale studiemiljø 

 Omlægning til semesterstruktur på ST 

 Fokus på at højne svarprocent i studiemiljøundersøgelse 
 
Udvalget for Uddannelse prioriterer følgende opfølgning: 

 Målrette arbejdet med studiemiljøundersøgelse, herunder udvikle en løbende mo‐
nitorering af studiemiljøet. 
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UDDANNELSESBERETNINGREDEGØRELSE – DE FEM
DELPOLITIKKER I AARHUS

UNIVERSITETS POLITIK FOR
KVALITETSARBEJDE PÅ

UDDANNELSESOMRÅDET

 
2.5/ Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet 
 
Aarhus Universitet har stort fokus på at uddanne til beskæftigelse og undersøger regel‐
mæssigt kandidaternes beskæftigelse, herunder dimittendernes vurdering af deres ud‐
dannelses anvendelighed. Selvom disse undersøgelser overordnet viser tilfredsstillende 
forhold, er der en række uddannelser, der er underlagt dimensionering af optag på 
grund af beskæftigelsesudfordringer. Der er således behov for skærpet fokus på et bed‐
re match mellem færdiguddannede og arbejdsmarkedet. 
 
På uddannelses‐ og fakultetsniveau er der iværksat initiativer som f.eks.: 

 Dialog med aftagerpaneler om dimittendernes kompetencer og udviklingen af ud‐
dannelserne 

 Nedsættelse af erhvervsudvalg med henblik på at udvikle formater for virksom‐
hedssamarbejder  

 
Udvalget for Uddannelse prioriterer følgende opfølgning: 

 Iværksætte tiltag i forlængelse af anbefalinger fra arbejdsgruppe vedrørende pro‐
jektorienterede forløb 

 Etablere it‐understøttelse af projektorienterede forløb og specialer, der skrives 
sammen med virksomheder 

 Understøtte uddannelse som et vigtigt dagsordenspunkt på rektors besøgsrunde til 
store virksomheder 
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UDDANNELSESBERETNINGHANDLEPLAN

 

3.1/ Udvalget for Uddannelse 
 
Delpolitik  Opfølgning  Ansvarlig   Tid/frist 

Rekruttering og 
studiestart 

Pilotprojekter vedrørende alterna‐
tive optagelsesformer: Beskrivelse 
af udvalgte initiativer 

Prodekaner  1.4.2016 

Intensivere samarbejdet med 
gymnasieskolerne 

Styregruppe  Ultimo 2016 

Struktur og forløb  Opsamle og dele viden og erfarin‐
ger 

Prorektor  Medio 2016 

Implementere justeringer af Frem‐
driftsreformen 

Prorektor  1.9.2016 

Tiltag til nedbringelse af gennem‐
snitlig studietid: Fordeling af stra‐
tegiske midler til initiativer 

Prorektor  10.5.2016 

Udvikling af ud‐
dannelser, under‐
visning og læ‐
ringsmiljø 

Opsamle og dele viden og erfarin‐
ger fra kvalitetsarbejdet på tværs: 
Resultatdag 

Udvalget  Ultimo april 

Implementere fælles koncept for 
pædagogisk og didaktisk kompe‐
tenceudvikling 

Prorektor  Ultimo 2016 

Studiemiljø   Målrette arbejdet med studiemiljø  Prorektor  Ultimo 2016 

Relation til ar‐
bejdsmarkedet 

Iværksætte tiltag i forlængelse af 
anbefalinger fra arbejdsgruppe 
vedrørende projektorienterede 
forløb 

Arbejdsgruppe  Medio 2016 

Etablere it‐understøttelse af pro‐
jektorienterede forløb og specia‐
ler, der skrives sammen med virk‐
somheder 

Udvalget  Forprojekt gennemfø‐
res i 2016 

Understøtte uddannelse som et 
vigtigt dagsordenspunkt på rektors 
besøgsrunde til store virksomhe‐
der 

Prorektor  Medio 2016 

 
 

3.0 Handleplan 
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UDDANNELSESBERETNINGFAKULTETERNES EXECUTIVE
SUMMARIES

 

4.1/ Science & Technology 
 
Alle ordinære uddannelser på ST har været gennem en evaluering i løbet af 2015 enten i 
form af et statusmøde (26), en uddannelsesevaluering (11) eller en turnusakkreditering 
(6). På møderne er alle nøgletal, der falder i den ”røde” kategori blevet adresseret.  
 
Statusmøder og uddannelsesevalueringer i 2015 bekræftede billedet af, at uddannel‐
serne ved ST er karakteriseret ved:  

 Velfungerende, fagligt stærke uddannelser, som i høj grad efterspørges af aftager‐
ne 

 Særdeles dygtige og engagerede studerende 

 Stor interesse for uddannelsesudvikling blandt det videnskabelige personale 

 Fokus på talentudvikling 

 Stærk forskningsbase 

 Aktivt studiemiljø med gode læringsfaciliteter 
 
Kvalitetsarbejdet understregede også, at der på tværs af ST's uddannelser er udfordrin‐
ger for uddannelseskvaliteten i form af:  

 En for høj frafaldsprocent, særligt på bacheloruddannelserne 

 For lav studieintensitet, særligt på kandidatuddannelserne 

 For ringe opmærksomhed i studieprogrammerne på karriere‐
/employabilityaspekter.  

 
De væsentligste indsatsområder for fakultetet i 2016 vil være:  

 Iværksættelse af studiereform med fokus på employability, gennemførsel, under‐
visnings‐ og eksamensformer, støttefag, overgang til semesterstruktur.  

 Iværksætte pilotprojekt vedr. fastsættelse af adgangskrav i kombination med ad‐
gangsprøve  

 Bidrage til styrket synlighed i rekrutteringssammenhæng  

 Stærkt fokus på nedbringelse af studietider 

 Gennemførelse og formidling af større frafaldsanalyse 

 Involvere aftagerpanelerne i studiereformen 2017 med henblik på at sikre relevan‐
te kompetenceprofiler, herunder inden for statistik og datahåndtering 

 Nedsætte erhvervsudvalg på institutter og fakultet med henblik på at udvikle for‐
mater for virksomhedssamarbejder på uddannelsesområdet 

   

4.0 Fakulteternes executive summaries 
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UDDANNELSESBERETNINGFAKULTETERNES EXECUTIVE
SUMMARIES

 
4.2/ Arts 
 
Der er på Arts blevet afholdt statusmøder for alle fakultetets 34 bacheloruddannelser 
og 55 kandidatuddannelser. Fire uddannelser har, som opfølgning på statusmøderne, 
holdt dialogmøder med prodekanen for uddannelse, med henblik på udfoldelse af ud‐
dannelsernes styrker og udfordringer. 14 uddannelser har desuden gennemgået en ud‐
dannelsesevaluering i henhold til turnusplanen. På møderne er alle indikatorer, som 
overskrider grænseværdierne og får et rødt flag, blevet adresseret. 
 
I januar 2016 afholdtes en fælles seminardag for alle medlemmer af fakultetets studie‐
nævn, afdelings‐, studie‐ og institutledere samt prodekan for uddannelse med henblik 
på inspiration og udbredelse af gode initiativer til fortløbende forbedring af uddannel‐
sernes kvalitet. 
 
Fakultetsledelsen har drøftet nærværende uddannelsesrapport i udkast med henblik på 
helt eller delvist fælles indsatser. 
 
Den overordnede vurdering er, at årets kvalitetsarbejde har vist, at uddannelserne på 
Arts generelt fungerer godt. Arts’ uddannelser er generelt af meget høj kvalitet og un‐
derstøttes af en udbredt kvalitetskultur på alle niveauer – fra den enkelte underviser til 
dekanniveauet. Kulturen er præget af en ægte interesse for uddannelserne og de stude‐
rendes læring – dette kommer bl.a. til udtryk i forbindelse med ønsker om revision af 
studieordninger, undervisningsevalueringer og i arbejdet med datapakker ved status‐
møderne. 
 
Der er på tværs af fakultetets uddannelser identificeret udfordringer med førsteårsfra‐
fald af bachelorstuderende og beskæftigelsen for nyuddannede kandidater, samt til dels 
med antallet af de studerendes optjente ECTS pr. semester (studieprogression). 
 
Alle tre områder er fokusområder for fakultetet og adresseres på både uddannelses‐, 
institut‐ og fakultetsniveau. 
 
4.2.1/ Førsteårsfrafald 
Enkelte uddannelser har i 2015 indført studiestartsprøver, tiltaget afventer en endelig 
evaluering og vil, afhængigt af resultatet, blive udbredt på fakultetet. Dimensionering 
forventes at øge adgangskvotienterne for fakultetets bacheloruddannelser, hvilket bør 
mindske frafaldet. 
 
4.2.2/ Beskæftigelse 
Fakultetet har vedvarende ført en konservativ og tilbageholdende udbudspolitik af stu‐
diepladser med øje for dimittendernes beskæftigelse. Fra optaget 2014 selvdimensione‐
rede fakultetet en række pædagogiske kandidatuddannelser på DPU på grund af for‐
ventningerne til beskæftigelsen. 
 
Arts har i en lang årrække arbejdet med at øge de studerendes employability, fx gen‐
nem indførelsen af arbejdsmarkedsrettede profiler på alle de humanistiske kandidatud‐
dannelser fra 2011. 
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Ministeriets beslutning om øget brug af dimensionering, som rammer stort set alle fa‐
kultetets uddannelser, forventes desuden over en årrække at påvirke beskæftigelsen 
positivt. 
 
4.2.3/ Studieprogression 
De studerendes progression og fremdrift har været et vedvarende indsatsområde de 
seneste år, og fakultetet har bl.a. med en strategisk satsning på kr. 11,3 mio. over to et 
halvt år, arbejdet på øget timetal og studieintensitet med henblik på nedbringelse af 
studietiderne. 
 
I 2015 er alle studieordninger blevet gennemgået for at fjerne strukturelle begrænsnin‐
ger af studieprogressionen. Indsatsen har båret frugt, om end fakultetet endnu ikke er 
helt i mål. Fem uddannelser går i rødt på indikatoren, og de fleste uddannelser har såle‐
des en fornuftig optjening af ECTS pr. studerende. Indsatsen fortsætter, men vil især fo‐
kusere på at nedbringe studietiden for studerende som på nuværende tidspunkt har 
oparbejdet lange studietider.   
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4.3/ Aarhus BSS 
Alle ordinære uddannelser på Aarhus BSS har i løbet af 2015 været igennem en evalue‐
ring, enten i form af en årlig status på kvalitetsarbejdet eller en mere dybdegående ud‐
dannelsesevaluering. På møderne er alle indikatorer, der har været i rød, blevet adres‐
seret og uddannelserne i deres helhed diskuteret. 
 
De årlige statusser på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevalueringerne i 2015 bekræfter 
billedet af, at uddannelserne ved Aarhus BSS er karakteriseret ved: 

 Dygtige og engagerede studerende og imødekommende medstuderende. 

 En stærk forskningsbasering af uddannelserne. 

 Velfungerende uddannelser og dimittender, der efterspørges af aftagerne. 

Kvalitetsarbejdet understregede også, at uddannelserne på Aarhus BSS har udfordringer 
med:  

 For højt frafald på nogle af fakultetets uddannelser, især på bachelorniveau. 

 Lav studieintensitet, især på kandidatniveau. 

 Udfordring med faglig identitet på flere uddannelser. 

 Beskæftigelsessituationen for dimittender inden for erhvervssprog og virksomheds‐

kommunikation. 
 
På baggrund af de identificerede udfordringer og diskussion i fakultetsledelsen bliver de 
væsentligste indsatsområder for Aarhus BSS i 2016:  

 Rekruttering og frafald med henblik på at opnå bedre forventningsafstemning med 

potentielle og nye studerende samt prioritering af rekrutteringsindsatser og yderli‐

gere identificering af årsager til frafald. 

 Fastholdelse af kvalificerede internationale ansøgere frem mod studiestart og ar‐

bejde med det internationale studiemiljø. 

 Monitorere tilpasninger af uddannelserne som følge af blandt andet fremdriftsre‐

formen, herunder understøttelse af en højere studieintensitet.  

 Omlægning af de erhvervssproglige uddannelser og samarbejde inden for sprogmil‐

jøerne på Aarhus Universitet. 

 Understøtte studienævnenes arbejde med eftersyn af kompetenceprofiler og læ‐

ringsmål. 

 Opfølgning på strategiske initiativer omkring educational IT samt diskussion af det 

videre arbejde med implementering af educational IT på fakultetet. 
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4.4/ Health 
Alle uddannelser på Health har været gennem en evaluering i løbet af 2015 enten i form 
af et statusmøde (4), en uddannelsesevaluering med deltagelse af eksterne eksperter 
(1) eller en turnusakkreditering (1). Denne uddannelsesrapport beskæftiger sig alene 
med fakultetets interne kvalitetsarbejde, hvorfor turnusakkrediteringen ikke omtales 
yderligere heri. Formålet med uddannelsesrapporten er på baggrund af de uddannel‐
sesnære evalueringer at trække de opmærksomhedspunkter, der går på tværs af 
Healths uddannelser, frem. 

Overordnet set er uddannelserne på Health velfungerende og af høj kvalitet, hvilket un‐
derbygges af indikatorkortet, der hovedsageligt indeholder grønne flag som tegn på en 
tilfredsstillende score for den pågældende indikator. Således ligger uddannelserne på 
Health flot med høje værdier. Det skyldes, at uddannelserne har en meget god søgning 
med flere kvalificerede ansøgere end antal udbudte pladser, fine og stabile tal for fra‐
fald og progression, tilfredse studerende og høj beskæftigelsesgrad blandt dimittender‐
ne.  

På tværs af fakultetets uddannelser blev der i relation til studiemiljø identificeret en 
tværgående udfordring i forhold til kommunikation om og understøttelse af studiemil‐
jøundersøgelsen. Herudover viste gennemgangen af indikatorerne ikke tværgående ud‐
fordringer for fakultetets uddannelser. De enkelte røde flag blev i stedet håndteret ud‐
dannelsesnært i det omfang, de ikke alene var begrundet i for ambitiøse grænseværdi‐
er.  

Kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet er dog bredere og dybere end indikatorerne 
alene, hvorfor de fungerer som afsæt for dialogen ved uddannelsesevalueringen og sta‐
tusmøderne. Disse har fokus på udviklingspotentialer, der kan understøtte den løbende 
kvalitetssikring og ‐udvikling af uddannelserne. Til understøttelse heraf havde status‐
møderne to fælles temaer udvalgt af prodekanen for uddannelse: Sammenhængen i 
uddannelsen og samarbejdet om kvalitetsarbejdet. Valget af de fælles temaer var be‐
grundet i ønsket om en drøftelse af kvalitetssikringssystemet i relation til den enkelte 
uddannelse. Herudover gav dialogen ved uddannelsesevalueringer og statusmøder også 
mulighed for at drøfte øvrige udviklingsinitiativer, som ikke umiddelbart tog sit afsæt i 
indikatorerne eller de fælles temaer, ligesom fakultetsledelsen ved sin behandling fik 
mulighed for at pege på fælles initiativer, der kan understøtte fakultetets lange og stolte 
tradition for at uddanne dygtige og efterspurgte kandidater. 

Som opfølgning på resultatet af fakultetets kvalitetsarbejde i form af de gennemførte 
evalueringer besluttede fakultetsledelsen en række konkrete fælles initiativer på fakul‐
tetet, som kort opsummeret omfatter:  

 Højne svarprocenterne ved studiemiljøundersøgelsen 

 Rolle‐ og ansvarsfordeling på institutniveau 

 Profilering af uddannelserne 

 Udvikling af model for faculty development 

 Ansættelsesprocedurer for videnskabeligt personale inklusive DVIP  

 MUS‐konceptet som led i kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet 

 Anvendelse af undervisningsportfolio ved MUS‐samtaler 
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5.1/ Solidt fundament 
 
Gennemførsel af årlig status og uddannelsesevaluering på alle uddannelser har vist, at 
processerne er et solidt fundament for løbende, systematisk kvalitetsarbejde: 

 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet er et me‐
ningsfuldt fælles værdigrundlag for kvalitetssikring og ‐udvikling 

 Der er opbygget et datagrundlag af høj kvalitet, der giver et godt udgangspunkt 

 Den systematiske dialog er et velfungerende omdrejningspunkt 

 Det fælles værdigrundlag suppleret af fælles retningslinjer, der udmøntes lokalt, så 
det kan ske med respekt for faglige og kulturelle forskelle, giver en god balance i 
kvalitetsarbejdet 

 
 
5.2/ Forbedringsmuligheder 
 
Processen har bidraget med læring om systemet særligt på følgende områder: 

 En række konkrete erfaringer med tilrettelæggelse af processen har ført til revide‐
ring af retningslinjerne for uddannelseskvalitetsprocesserne blandt andet for at 
skærpe forskellen på årlig status og uddannelsesevaluering samt understrege invol‐
vering af centrale aktører 

 Datapakkerne har ikke været fuldendte i 2015, da det kræver et grundigt forarbej‐
de at skabe valide data for nogle indikatorer i et fælles system. Hvor der har været 
mangler i datapakkerne, er emnet berørt på anden vis bl.a. med data generet lo‐
kalt. Processen er tilrettelagt, så der fra og med 2016 er dækkende datapakker 

 Der har vist sig et behov for i højere grad at arbejde med skabeloner, så der i pro‐
cessen er fokus på indhold frem for form. Skabelonerne skal understøtte, at doku‐
mentation skal ske med mindst mulig indsats og størst mulig udbytte 

 Svagheder og udfordringer ved de undersøgelser, der bidrager med data, er blevet 
synlige, hvilket har resulteret i justering af beskæftigelsesundersøgelsen, udvikling 
af fælles systemunderstøttelse af undervisningsevaluering og drøftelse af tilpasning 
af studiemiljøundersøgelsen 

 

 

5.0 Kvalitetssikringssystemet 
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Vision for uddannelse og læring på Aarhus Universitet 

Aarhus Universitet tilbyder forskningsbaserede uddannelser, der er kendetegnet ved deres stærke faglighed. 

Det gode studiemiljø er konstant i fokus som et vigtigt element for de studerendes læring. 

Undervisningen udvikles til stadighed for at tage højde for de studerendes læringsudbytte, involvering og 

motivation. 

Universitetets dimittender er nytænkende og formår at omsætte viden og idéer til handling på fremtidens 

nationale og internationale arbejdsmarked. 

Universitets dimittender er aktive alumner, der ser deres uddannelse som grundlag for livslang læring. 

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 
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Bilag 11 indeholder den overordnede procesbeskrivel-
se for ansøgning om godkendelse af nye uddannelser 
og udbud samt den fælles skabelon, der anvendes ved 
intern ansøgning om nye uddannelsesinitiativer til hen-
holdsvis Udvalget for Uddannelse og Universitetsledelsen.

For yderligere oplysninger om processen samt eksem-
pler på konkrete procesplaner for de enkelte ansøg-
ningsrunder ved RUVU og Danmarks Akkrediteringsinsti-
tution henvises til kvalitetsportalen på Aarhus Universitet 
via nedanstående link:

Bilag 11: 
INTERN PROCESPLAN FOR GODKENDELSE  
AF NYE UDDANNELSER OG UDBUD

http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/praekvalifikation-og-uddannelsesakkreditering/nye-uddannelser/
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AARHUS 
UNIVERSITET 
    

Godkendelse af nye uddannelser og udbud foregår fra 1. juli 2013 gennem en prækvalifika-
tion i Styrelsen for Videregående Uddannelser. Indtil AU er institutionsakkrediteret vil det 
yderligere kræve en akkreditering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI). 

 
Bekendtgørelsen fastsætter: 
§ 12. Ansøgning om prækvalifikation skal indgives, før uddannelsesinstitutionen 

1) opretter en ny videregående uddannelse eller erstatter et dansksproget uddannel-
sesudbud med et udbud af same uddannelse på et andet uddannelsessprog end 
dansk, 

2) opretter et nyt udbud af en videregående uddannelse, som institutionen ikke allere-
de er godkendt til at udbyde,  

3) dublerer et eksisterende uddannelsesudbud med et nyt udbudssted i en anden by el-
ler med et uddannelsesudbud med nyt undervisningssprog, eller 

4) flytter et eksisterende uddannelsesudbud til en anden by. 
 

Skift af undervisningssprog fra andet sprog til dansk kræver blot orientering. 

Bemærk, at det betyder at proces for flytning/dublering af eksisterende uddannelser til an-
det campus bliver omfattet af den samme proces for ansøgning om nye uddannelser i og 
med det med de nye regler kræver ekstern godkendelse. Det fremgår dog af vejledningen, 
at kravene er lidt anderledes (kun kriterium 2 ved prækvalifikation). 

Der er ansøgningsfrist til prækvalifikation i Styrelsen to gange årligt:  

1. oktober og 1. februar  

Prækvalifikationsfrist d. 1. februar /1. oktober 2015: 

Godkendte uddannelser skal gennemgå uddannelsesakkreditering med ansøgningsfrist juni 
2015/2016. Hvis ikke der opnås positiv akkreditering i forbindelse med denne frist, bortfal-
der den foreløbige godkendelse. Udbud vil derfor kræve ny prækvalifikation. 

Prækvalifikationsfrist fra 1. februar 2016: 

Den foreløbige godkendelse er betinget af positiv institutionsakkreditering, hvis afgørelse 
falder primo 2017, og kan derfor tidligst udbydes sep. 2018.  Hvis AU ikke opnår positiv in-
stitutionsakkreditering, er prækvalifikationsgodkendelsen betinget af positiv uddannelses-
akkreditering med forventet frist 1. juni 2017. Disse kan også tidligst udbydes sept. 2018. 

Kriterier for ansøgning om prækvalifikation og akkreditering 

Link til prækvalifikationsvejledning fra Styrelsen for Videregående 
ser: http://fivu.dk/praekvalifikation/guide 
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AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Link til AU’s ansøgningsskabelon vedr. prækvalifikati-
on: http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-
universitet/praekvalifikation-og-uddannelsesakkreditering/nye-uddannelser/ 

Link til AI’s akkrediteringsvejledning: http://akkr.dk/vejledninger/nye-uddannelser/ 

Link til AU’s ansøgningsskabelon vedr. 
ring: http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-
universitet/praekvalifikation-og-uddannelsesakkreditering/nye-uddannelser/ 

Intern proces 

I og med der er indsat en ekstra ekstern aktør i forbindelse med godkendelse af uddannel-
ser - indtil institutionsakkreditering er opnået - og processen derfor forlænges i forhold til 
tidligere, behandler Uddannelsesudvalget kun uddannelsesforslaget en gang forud for be-
handling i Universitetsledelsen. Det indebærer at forhåndsansøgningen indeholder konklu-
sioner fra en færdig undersøgelse af behovet for uddannelsen ved indsendelse til Uddan-
nelsesudvalget. Forhåndsansøgningen justeres evt. på baggrund af Uddannelsesudvalgets 
anbefalinger forud for fremsendelse til Universitetsledelsen. 

Forhåndsansøgning: Ansøgningen består af max. 5 siders beskrivelse om uddannelsen. Der 
henvises til skabelon på følgende 
link: http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-
universitet/praekvalifikation-og-uddannelsesakkreditering/nye-uddannelser/ 

Universitetsledelsen fokuserer i behandlingen af uddannelsesinitiativerne på sammenhæn-
gen i det samlede udbud af uddannelser, behovet for uddannelsen på arbejdsmarkedet 
samt andre uddannelsesstrategiske overvejelser på fakultetet og for AU. Det forudsættes, 
at den/de relevante prodekan/prodekaner på et tidligt tidspunkt involveres i processen 
omkring udvikling af nye uddannelser.  

I ansøgningsprocessen vil der som minimum være et informationsmøde for de parter, der 
arbejder på prækvalifikations- og akkrediteringsansøgningerne samt en kvalitetssikring af 
ansøgningerne i forhold til div. vejledninger og erfaringer fra tidligere ansøgninger.  

Det er Uddannelse i Fællesservice (Uddannelsesstrategisk Sekretariat), der koordinerer pro-
cessen omkring udvikling af nye uddannelser i forhold til den interne proces og ansøgninger 
til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Danmarks Akkrediteringsinstitution. 

Konkrete procesplaner for ansøgning om nye uddannelser og udbud kan findes på følgende 
link: 

http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-
universitet/praekvalifikation-og-uddannelsesakkreditering/nye-uddannelser/ 
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Forhåndsansøgning om nye uddannelsesinitiativer til behandling i Uddannel-
sesbåndet og godkendelse i Universitetsledelsen. 
 
Max 5 sider 

1) Navn og gradsbe-
tegnelse (titel) 

Bemærk at uddannelsen skal have bade dansk og engelsk gradsbetegnelse 
(titel), og at der forventes overensstemmelse mellem navn og titel både på 
dansk og engelsk jf. uddannelsesbekendtgørelse. 

Rammerne for uddannelsesnavn og gradsbetegnelsen(titel), som uddannel-
sen giver ret til, er følgende: 
(http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/sagsbehandli

ngsportal/sprog‐gradsbetegnelser‐og‐uddannelsesnavne/) 

2) Hovedområde og 
studienævn 

 

3) Kompetence-
profil 

Kompetenceprofilen skal leve op til Kvalifikationsrammens niveaukrav for 
uddannelsestypen og inddeles i viden, færdigheder og kompetencer: 
http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-
dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-
videregaaen-
de/kvalifikationsramme_dk_videregaaende_uddannelse_20080609.pdf 
  
Derudover skal der redegøres for:  
1) hvordan den adskiller sig fra kompetenceprofiler for beslægtede uddan-
nelser internt og eksternt,  
2) mulighederne for udvikling af fagudbuddet inden for rammerne af ek-
sisterende uddannelser og  
3) de jobfunktioner profilen retter sig mod 

4) Målgruppe Hvem er målgruppen for uddannelsen/ hvilke uddannelser skal give adgang 
til uddannelsen? (for masteruddannelser også relevant erhvervserfaring) 
Forventede adgangskrav. 

5) Behovsvurdering   
 

Redegørelse for arbejdsmarkedsbehovet (herunder også på det danske ar-
bejdsmarked) inkl. estimat over omfanget af behovet. Der skal også redegø-
res for processen omkring inddragelse af relevante interessenter - herunder 
aftagere - 1)i udviklingen af uddannelsen og 2)i vurderingen af behov i fht. 
andre uddannelser. Arbejdsmarkedsbehovet skal sandsynligøres ved be-
handling i såvel Uddannelsesudvalget som i Universitetsledelsen (konklusi-
oner fra afsluttet analyse/undersøgelse). 
 

6) Forskningsmiljø 
og samarbejde  

Hvilke forskningsmiljøer bidrager til uddannelsen, og i hvor høj grad er der 
etableret internt og eksternt samarbejde omkring udbud af uddannelsen? 

7) Campus og byg-
ningsbehov 

Hvor skal uddannelsen udbydes, og hvilke bygningsbehov er der?  

8) Nedlukning Indebærer oprettelse af den nye uddannelse nedlukning af andre? 

9) Strategiske over-
vejelser 

Sammenhæng til hovedområdets samt AUs overordnede strategi 

10) Budget Der skal i samarbejde med økonomi på det relevante administrative center 
udarbejdes et budget.  
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Budgettet skal indeholde forventningerne til indtægter og allokering af res-
sourcer herunder VIP/DVIP samt driftsudgifter og eventuelle investeringer i 
forbindelse med udbud af uddannelsen over minimum de første 3 år. I for-
hold til indtægter skal budgettet som minimum konkretisere forventninger 
til optag og antal gennemførte forløb og heraf afledte indtægter i form af ta-
xameter/STÅ og deltagerbetaling. 
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Det uddannelsesnære kvalitetsarbejde finder i vid  
udstrækning sted på de enkelte fakulteter inden for  
de organisatoriske og praktiske rammer, der gør sig  
gældende på disse. Oversigter over og beskrivelser af  
de fire fakulteters lokale organisering på uddannelses- 
området er tilgængelige i de respektive fakulteters  
kvalitetspraksisser via følgende links:
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KVALITETSORGANISERINGEN
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Undervisningsportfolio ved ansættelse i videnskabelige stillinger 

Et universitets hovedopgaver består i at bedrive forskning og tilbyde forskningsbaserede uddannelser. 

Ved ansættelser i videnskabelige stillinger bedømmes ansøgernes dokumenterede forskningskvalifika-

tioner og dokumenterede undervisningskvalifikationer. 

Undervisningskvalifikationer dokumenteres i en undervisningsportfolio, som vedlægges ansøgningen i 

et selvstændigt dokument.  

En undervisningsportfolio er i forbindelse med stillingsansøgninger en beskrivelse af ansøgerens kon-

krete undervisningsmæssige erfaringer og evalueringer. Anvendelsen af undervisningsportfolio tjener 

et dobbelt formål: Dels at give ansøgerne lejlighed til at overveje og dokumentere deres under-

visningsmæssige erfaringer og kvalifikationer, dels at give bedømmelsesudvalgene et mere solidt 

grundlag for vurderingen af samme.  

Det skal betones, at indholdet af en undervisningsportfolio indgår i en større helhed. Bedømmelsesud-

valg må derfor i hvert enkelt tilfælde afveje de forskellige elementer i en ansøgers kvalifikationsprofil i 

forhold til hinanden. Afvejningen må tilpasses en given stillings indhold og niveau. 

Indholdet af en undervisningsportfolio skal vurderes under hensyntagen til kravene for de forskellige 

stillingskategorier, idet erfaringsgrundlaget ikke er det samme for adjunkter, lektorer og professorer. 

Det må således forventes, at en ansøger til et professorat kan dokumentere en højere grad af udvik-

ling i de undervisningsmæssige kvalifikationer end ansøgere til en stilling på lektorniveau. 

***** 

En Undervisningsportfolio ved Aarhus Universitet består af følgende tre elementer: 1. Beskrivelse og 

dokumentation (obligatorisk), 2. Begrundelser for egne undervisningsmæssige valg (valgfri), og 3. Re-

sultater (valgfri): 

1. Beskrivelse og dokumentation (obligatorisk) 

Følgende elementer skal indgå, gerne i nedenstående skemaform (det nævnes også, hvis en 

ansøger ikke har disse kvalifikationer) 

 Gennemført undervisning (angiv rolle, omfang, art og niveau). 
 Erfaring med kursusledelse/-ansvar (angiv rolle, omfang, art og niveau). 
 Gennemførte eksamensforløb (angiv rolle, omfang, art og niveau). 
 Erfaringer med vejledning af opgaver bl.a. speciale, ph.d. og andre typer faglig vejledning 

(angive rolle, omfang, art og niveau). 
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 Gennemførte kurser inden for universitetspædagogik eller andre pædagogiske kursusfor-
løb. 

 

Følgende elementer kan indgå:  

 Erfaring med lærerteam, kollegial supervision o.l. 
 Erfaring med studieledelse. 
 Bidrag til udvikling af fagområder, fag eller discipliner. 
 Bidrag til lærebøger eller undervisningsmateriale. 
 Andre erfaringer inden for undervisning og universitetspædagogik. 

 

 

2. Begrundelser for egne undervisningsmæssige valg (valgfri) 

Kommenterede eksempler på egne undervisningsforløb med overvejelser over bl.a.:  

 Undervisningsmål, undervisningsstrategier og eksamensformer. 
 Rollen som underviser og de studerendes rolle. 
 Egen pædagogisk udvikling. 

Under punktet ”Begrundelser for egne undervisningsmæssige valg” beskrives, hvordan der undervises, 

og hvorfor undervisningen er grebet an på den valgte måde.  

Fremlagte eksempler kan blandt andet belyse sammenhænge mellem eksamensform, didaktiske for-

hold og forbindelsen til overordnede uddannelsesmål i henhold til studieordninger. Andre områder, der 

kan indgå, kan være forsøgs- og udviklingsprojekter, undervisningsrelaterede forskningsprojekter i 

samarbejde med andre institutioner, arbejde med nye arbejds- eller eksamensformer, tværfagligt 

samarbejde, IT, internationalisering, praktikforløb, efteruddannelseskurser og generel institutionsud-

vikling. 

3. Resultater (valgfri) 

År Kursets 
navn 

Egen rolle Art Antal 
deltagere 

Omfang af 
egen involver-
ing 

Niveau der 
undervises 
på 

Eksamen 

        

        

        

        

        

Se eksempel på udfyldt skema i bilag 1 
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 Evalueringer fra studerende med undervisernes egne kommentarer og overvejelser (fra to 
forskellige hold)  

 Udtalelser fra f.eks. studieleder, institutleder, kursusledere eller medundervisere i forbin-
delse med pædagogisk udvikling 

 Andre indikatorer på undervisningskvalitet, f.eks. aktivitetsniveau, gennemførselsprocent, 
fravær, karaktergennemsnit m.m. 

Under punktet ”Resultater” indikeres vha. forskellige typer evalueringer resultaterne af forskellige un-

dervisningsaktiviteter, herunder effekten af de pædagogiske valg. De medtagne evalueringer og eva-

lueringsformer skal sættes i sammenhæng og kommenteres. 

Disse retningslinjer erstatter retningslinjerne af 7. oktober 2004 

Aarhus den 3. marts 2016.  
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Bilag 1 

Eksempel på udfyldt skema 

År Kursets 
navn 

Egen rolle Art Antal deltagere Omfang af egen invol-
vering 

Niveau der 
undervises på 

Eksamen 

2004 Finansiering Forelæser 5 ECTS kursus med 
forelæsningsrække 
kombineret med øvel-
sestimer 

Ca 60 Overtog faget fra kollega, 
men foretog med kolleger 
en gentænkning af pen-
sum 

BA, 2. sem 3 timers 
skriftlig 

2005 Interkulturel 
kommunika-
tion 

Kursusleder 
og undervi-
ser 

10 ECTS, holdundervis-
ning 

Ca. 60 deltagere, 
heraf 30 per hold 

Stod for opbygning, plan-
lægning, samt afholdelse 

KA, 1. sem.  30 min 
mundtligt 
afprøvning 

2006 Vejledning 
af BA-
opgaver 

Vejleder Vejledningsmøder, lø-
bende kommentering, 
og eksaminering 

3 projekter, 4 
studerende 

… BA, 6. sem 30 min 
mundtlig 
afprøvning 

2005 Sæt strøm 
til din un-
dervisning 

Deltager Universitetspædagogisk 
kursus af 3x3 timer + 
online deltagelse 

- Deltog aktivt + gentænkte 
eget kursusmateriale 

Universitetspæ-
dagogisk center, 
AU 

Løbende 
opgaver – 
ingen af-
prøvning 

mv. … … … … … … … 
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Principper for sikring af uddannelsernes videngrundlag og anvendelse af 
eksterne underviserressourcer: 
 
Aarhus Universitet udbyder forskningsbaserede uddannelser på højeste niveau samt 
et mindre antal ikke-forskningsbaserede uddannelser baseret på den nyeste viden in-
den for det givne fagområde. 
 
Samtidig er det AU’s opfattelse, at det har stor værdi at koble forskningen og den nye-
ste viden med gældende praksis i det private og offentlige erhvervsliv. Dette sker 
konkret ved inddragelse af eksterne ressourcer i form af gæsteforelæsere, oplægshol-
dere m.v. samt ved anvendelse af eksterne undervisere (DVIP) i udvalgte dele af un-
dervisningen. Mens inddragelse af gæsteforelæsere og lignende eksterne oplægshol-
dere kan arrangeres i relation til tilrettelæggelsen af det enkelte undervisningsforløb, 
er forudsætningen for en vellykket værdiskabelse i forbindelse anvendelsen af DVIP, 
at denne er afstemt med uddannelsens genstandsfelt, erhvervssigte og samlede tilret-
telæggelse med henblik på at sikre, at inddragelsen af eksterne undervisere bidrager 
positivt til kvaliteten og relevansen af de enkelte uddannelser.  
 
For at understøtte de studerendes læring er det ligeledes en forudsætning, at eksterne 
underviseres pædagogiske kompetencer indgår i ansættelses- og bedømmelsespro-
cessen, og at de eksterne undervisere tilbydes at indgå i fortsat kompetenceudvikling i 
relevant omfang.  
 
Endelig er det af central betydning, at de eksterne undervisere inddrages i de løbende 
diskussioner om uddannelsens faglige og pædagogisk/didaktiske udvikling og sikres 
en relevant tilknytning til forskningsmiljøet bag den givne uddannelse. 
 
Det er AU’s opfattelse, at den konkrete udmøntning af ovenstående principper bedst 
varetages i tæt kontakt med de konkrete fagmiljøer, hvorfor ansvaret for opfyldelse af 
principperne påhviler dekanen for de enkelte fakulteter.  Det betyder i praksis, at:  
 
1) Det er dekanens ansvar at udvikle fakultære rammer for eksterne underviseres til-
knytning til uddannelsernes forskningsmiljø, uddannelsesledelse og – udvikling.  
Herunder at: 
 
a. formulere fakultetets generelle politik for anvendelse af DVIP på fakultetets ud-
dannelser 
 
b. sikre, at DVIP tilknyttes kvalitetsorganisationen i relation til den givne uddannelse.  
 
c. sikre, at DVIP i relevant omfang tilbydes kompetenceudvikling og indgår i den lø-
bende udvikling af undervisningen  
 
d. formulere ansvarsdeling og krav til ansættelsesprocedurer i forbindelse med DVIP-
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ansættelser 
 
e. monitorere fakultetets brug af DVIP gennem systematiske og veldokumenterede 
processer 
 

 
Vedtaget i universitetsledelsen d. 21. oktober 2015 
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US AARH 
  

  
 

VEJLEDNING TIL 

ANSÆTTELSESUDVALG VED 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

  

Vejledning til ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelser af faste videnskabelige medarbejdere 

(tenure track adjunkt/forsker, lektor, seniorforsker, seniorrådgiver, professor MSO og professor) ved ST  

Gældende pr. 1. januar 2016 
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1 Formål 
En ansættelsesproces består af flere forskellige led. Formålet med denne vejledning er at beskrive de 

forskellige opgaver et ansættelsesudvalg har i forbindelse med ansættelse af faste VIP (tenure track 

adjunkt/forsker, lektor, seniorforsker, seniorrådgiver, professor MSO og professor). 

 

Som illustreret på figuren nedenfor skal ansættelsesudvalget rådgive i hele rekrutteringsprocessen fra 

udvælgelse af ansøgere (short-listing) og frem til at rådgive institutlederen om ansættelsen. 

 

 

2 Ansættelsesudvalg 
Nedsættelse af ansættelsesudvalget sker enten sideløbende med udarbejdelse og fastlæggelse af 

stillingsopslag eller senest umiddelbart efter at der foreligger et godkendt stillingsopslag. 

2.1 Nedsættelse af ansættelsesudvalg 
Institutlederen nedsætter et ansættelsesudvalg med sig selv som formand. Det er institutlederens 

ansvar at sikre, at ansættelsesudvalgets sammensætning drøftes i institutledelsen og instituttets 

forskningsudvalg og at det består af relevante fastansatte videnskabelige medarbejdere fra instituttet. 

Til stillinger med stort undervisningsindhold (tenure track adjunkt, lektor, professor MSO og professor) 

skal et medlem af instituttets uddannelsesudvalg indgå i ansættelsesudvalget. 

 

I forbindelse med short-listing bistås ansættelsesudvalget af formanden for bedømmelsesudvalget.  

2.2 Ansættelsesudvalgets habilitet og tavshedspligt 
Ved sammensætning af ansættelsesudvalg skal inhabilitet vurderes. Det er både lederens og de 

enkelte medlemmers ansvar at vurdere dette. De inhabilitetsmæssige vurderinger skal ske i forhold til 

udvalgets medlemmer og i forhold til samtlige ansøgere. Alle medlemmer af et ansættelsesudvalg 

har tavshedspligt både under og efter rekrutteringen.  

 

Et medlem kan være inhabilt, såfremt:  

 vedkommende har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald  

 vedkommendes nærtstående familie eller samlevende har en personlig eller økonomisk 

interesse i sagens udfald  
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 vedkommende har en nær tilknytning til et selskab, forening e.l. med en særlig interesse i 

sagens udfald eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om 

vedkommendes upartiskhed, herunder eksempelvis nært venskab eller konstaterbart 

uvenskab.  

2.3 Ansættelsesudvalgets opgaver 
Ansættelsesudvalgets opgaver er overordnet set følgende: 

 Rådgivning af institutlederen om short-listing, dvs. udvælgelse af ansøgere til bedømmelse 

 Rådgivning af institutlederen om udvælgelse af ansøgere, der skal til samtale  

 Deltagelse ved samtaler  

 Rådgivning af institutlederen om hvem, der skal indstilles til ansættelse 

Short-listing 

Formålet med short-listing er at opnå en hurtigere rekrutteringsproces og mindske 

arbejdsbelastningen for medlemmerne af bedømmelsesudvalget som kan koncentrere deres indsats 

på de allermest relevante og kompetente ansøgere.  

 

Institutlederen har beslutningskompetencen til at fravælge ansøgere til en tilbundsgående faglig 

bedømmelse af bedømmelsesudvalget. Institutlederen udvælger, bistået af ansættelsesudvalget og 

suppleret med formanden for bedømmelsesudvalget, ansøgere til en tilbundsgående faglig 

bedømmelse ud fra en samlet vurdering af, hvilke ansøgere der (som dokumenteret i 

ansøgningsmaterialet) bedst matcher instituttets og fakultetets rekrutteringsbehov og opfylder de i 

stillingsopslaget efterspurgte kvalifikationer, kompetencer, erfaringer og potentiale, herunder 

fakultetets kriterier for varige ansættelser som beskrevet i Kriterier for varig ansættelse. 
 

Short-listing processen betyder, at ansættelsesudvalget alene rådgiver institutlederen om hvilke 

ansøgere, der efter udvalgets vurdering er relevante at gå videre med og få bedømt. 

Ansættelsesudvalget beslutter således ikke, hvilke ansøgere, der skal bedømmes af 

bedømmelsesudvalget og tager ikke stilling til, om en ansøger er kvalificeret eller ikke-kvalificeret.  

 

Der skal som minimum udvælges 5 ansøgere til en tilbundsgående faglig bedømmelse, medmindre 

der er færre ansøgere, eller der er færre ansøgere, når åbenlyst ikke-kvalificerede ansøgere 

fravælges. 

 

De ansøgere, hvis ansøgninger ikke sendes til bedømmelse, orienteres om dette af HR umiddelbart 

efter short-listing. Endeligt afslag sendes ved afslutningen af rekrutteringen.  

 

HR orienterer de ansøgere, som sendes til faglig bedømmelse af bedømmelsesudvalget. Samtidig får 

ansøgerne besked om bedømmelsesudvalgets sammensætning og om muligheden for senere at 

kommentere på den del af bedømmelsen, der angår ansøgeren selv. 

 

Udvælgelse af ansøgere til samtale 

På baggrund af bedømmelserne rådgiver ansættelsesudvalget institutlederen om, hvilke ansøgere, 

der skal til samtale. Institutlederen er ansvarlig for afholdelse af samtaler.  

 

Forud for samtalerne kan institutlederen indkalde ansøgere til et arrangement på instituttet fx fagligt 

foredrag, møde med instituttets fastansatte VIP samt, hvor det er relevant, møde med instituttets 

undervisnings- eller myndighedsudvalg med henblik på at få et indtryk af ansøgere i forhold til 

instituttet og opgaverne. 

 

Deltagelse ved samtaler 

Ansættelsesudvalget deltager i ansættelsessamtalerne evt. sammen med instituttets HR-partner. 

 

Rådgiver institutleder om ansættelse 

Efter afholdelsen af ansættelsessamtaler rådgiver ansættelsesudvalget institutlederen om indstilling til 

ansættelse. Herefter skal institutlederen drøfte indstillingen med institutledelsen, hvorefter 
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institutlederen træffer beslutning om, hvilken ansøger, der indstilles til ansættelse. Institutlederen 

sender via HR en motiveret indstilling til dekanen og prodekanen for talentudvikling. 

 

For yderligere information om processen efter ansættelsesudvalgets drøftelser se ”Vejledning til 

Institutledere” (link). 

3 Ansættelse 
En ansøger kan kun gå videre i rekrutteringsprocessen, hvis et flertal af bedømmelsesudvalgets 

medlemmer har anset vedkommende for fagligt kvalificeret til stillingen.  

 

På baggrund af ansættelsesudvalgets rådgivning og drøftelser i institutledelsen kan institutlederen 

beslutte: 

 At indstille til ansættelse 

 Ikke at indstille til ansættelse (også selvom der har været kvalificerede ansøgere) 

Såfremt institutlederen beslutter at indstille til ansættelse, sender institutlederen en motiveret indstilling 

via HR til dekanen og prodekanen for talentudvikling. For yderligere information vedrørende indstilling 

til ansættelse se ”Vejledning til Institutledere”. 

 

Dekanen og prodekanen for talentudvikling rådfører sig med fakultetets Tenure and Promotion 

Committee, hvorefter det afgøres om indstillingen om ansættelse kan tiltrædes. Fakultetets Tenure 

and Promotion Committee er rådgivende, og dekanen og prodekanen kan derfor vælge ikke at følge 

udvalgets indstilling. 

For yderligere information om Fakultetets Tenure and Promotion Committee se ST Tenure and 

promotion committee. 

3.1 Genbesættelse inden for seks måneder 
Hvis en stilling bliver ledig inden for seks måneder efter besættelse, kan dekanen efter indstilling fra 

institutlederen og rådgivning fra fakultetets Tenure and Promotion Committee beslutte at ansætte en 

anden af de ansøgere, som blev fundet kvalificeret til stillingen af bedømmelsesudvalget.   

4 Generelt 
HR er ansvarlig for at sikre overholdelse af gældende regelsæt i forbindelse med ansættelser, også for 

de ansøgere, som vurderes ikke-kvalificeret. 

5 Regler og retningslinjer 
 Regelgrundlaget findes her: au.dk/om/stillinger/love-og-regler 

 Om undervisningsportfolio 

 Regelgrundlaget for afsnittet vedr. inhabilitet tager udgangspunkt i regler om habilitet jf. 

Forvaltningsloven. 
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Forskningstilsyn på Arts 

Baggrund og formål 
Hovedvægten af en videnskabelig medarbejders arbejde ligger på forskning og 
undervisning. For at institutleder/centerleder på et sagligt grundlag kan vurdere om 
den enkelte medarbejder lever op til de forskningsmæssige forventninger i stillingen 
gennemfører institutleder/centerleder et forskningstilsyn. Forskningstilsynet angår 
fortrinsvis den del af arbejdsindsatsen, som kan måles i PURE-registrerede 
forskningspublikationer. 
 
Forskningstilsynets ikrafttræden og kadence 
Alle institutter og centre forventes på samme vilkår at udføre regelmæssige og 
tilbagevendende forskningstilsyn, der vurderer om den enkelte forsker leverer en 
tilfredsstillende forskningsindsats. 
 
Forventninger til tilfredsstillende forskningsindsats 
Forskningstilsynet skal forholde sig til følgende forventninger til forskningsindsatsen: 
 

• Normalt mindst to årlige videnskabelige publikationer (fagfællebedømte) 
eller større arbejder svarende hertil, set over en treårig periode (artikler i 
fagfællebedømte tidsskrifter/antologier, andet videnskabeligt arbejde ved 
forlag med fagfællebedømmelse eller større videnskabelige rapporter) 
 

Forventningen skal ved forskningstilsynet ses i relation til den enkelte forskers 
varetagelse af øvrige arbejdsopgaver i forbindelse med forskning, talentudvikling, 
uddannelse og videnudveksling.  
 
Forskningstilsynet beror sig på publikationer registreret i PURE som 
fagfællebedømte bidrag. Den anvendte definition af ’fagfællebedømt’ er den som er 
fastsat af Uddannelsesministeriets styregruppe for den Bibliometriske 
Forskningsindikator.1  
 
Detaljeret procedure for forskningstilsyn på Arts  
  

1. Dekan/institutleder/centerleder meddeler alle videnskabelige medarbejdere, 
hvornår forskningstilsynet vil finde sted; køreplan og procedure herfor med 

                                                           
1 http://fivu.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-
forskningsindikator/fagfaellebedommelse  
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udgangspunkt i PURE-registreringer følges. Typisk vil forskningstilsynet 
finde sted fra primo marts, hvorfor alle inddateringer samt validering af 
publikationer og aktiviteter i PURE skal have fundet sted inden udgangen af 
februar måned.  
 

2. Baseret på PURE-registreringer lader institutleder/centerleder to rapporter 
udarbejde på hver videnskabelig medarbejder: 

i. Én for aktiviteter for de seneste tre kalenderår 
ii. Én for forskningspublikationer for de seneste tre kalenderår 

 
Rapporterne sendes til de videnskabelige medarbejdere, der inden for en 
fastsat frist gives muligheden for at supplere/kommentere oplysningerne med 
angivelse af øvrige arbejdsopgaver, der kan forklare en umiddelbart 
utilfredsstillende forskningsindsats (fx arbejde med større råds- eller 
fondsansøgninger, længerevarende forskningsprojekter, publikationer i 
udgivelsesproces eller øvrige aktiviteter, der ikke er omfattet af PURE-
rapporterne såsom undervisning, bedømmelsesarbejder og administration). 
Informationen om undervisnings- og administrationsindsatsen indhentes i 
videst muligt omfang af institutleder/centerleder, og den enkelte 
medarbejder skal udelukkende redegøre for dette, hvis der er ydet 
ekstraordinære indsatser. 

 
3. Institutleder/centerleder vurderer på baggrund af PURE-rapporterne samt de 

supplerende oplysninger om medarbejderens forskningsindsats, i forhold til 
den samlede arbejdsindsats, nødvendigheden af yderligere oplysninger for at 
kunne vurdere om den enkelte forskers indsats har været tilfredsstillende. 
Institutleder/centerleder konfererer evt. med den relevante mellemleder. 
Kræves der yderligere oplysninger eller dokumentation indkaldes den enkelte 
medarbejder til en uddybende samtale med institutleder/centerleder herom. 
 

4. Såfremt institutleder/centerleder efter gennemgang af tilsynet vurderer, at 
indsatsen for nogle medarbejderes vedkommende ikke er tilfredsstillende 
eller begrænset tilfredsstillende, indgår institutleder/centerleder en skriftlig 
aftale med de(n) pågældende medarbejder(e) med henblik på at rette op på 
forskningsindsatsen inden for en nærmere defineret periode. 

 
5. Institutleder/centerleder udarbejder en redegørelse til dekanen: 

i. En kort redegørelse for instituttets/centrets forskningstilsyn, 
herunder antallet af medarbejdere med en utilfredsstillende 
forskningsindsats. 

ii. Kopi af eventuelle konkrete aftaler indgået med 
medarbejdere. 

 
6. Når forskningstilsynet er gennemført meddeles dette til alle videnskabelige 

medarbejdere.  
 

7. I de tilfælde, hvor konkrete indgåede aftaler ikke overholdes, følges de 
almindelige tjenstlige sanktioner.  
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Rammer	for	gennemførelse	af	undervisningsevalueringer	på	Aarhus	
Universitet	
 
Tilbagemeldinger fra de studerende er med til at løfte uddannelseskvaliteten, fordi de synliggør de 
studerendes perspektiv og skaber løbende debat om undervisningsmetoder og –indhold. Det er derfor 
helt centralt for Aarhus Universitet at inddrage de studerendes vurdering af undervisningen i arbejdet 
med at kvalitetssikre de enkelte fagelementer og dermed også hele uddannelsen.  

Principper	
For at sikre det bedst mulige grundlag for dialog, tilstræbes det at underviseren 

- ved kursusstart forventningsafstemmer forløbet med de studerende 
- bakker op om  vigtigheden af evalueringerne og det fælles ansvar for gode undervisningsforløb 
- afsætter tid i undervisningen til gennemførelse af evalueringen  
- om muligt drøfter resultaterne af undervisningsevalueringerne  med de studerende 

Omfang	og	form	
Udvalget for Uddannelse har fastsat tre obligatoriske spørgsmål, hvor data indgår i det fælles 
ledelsesinformationssystem. Derudover har fakulteterne metodefrihed og fastlægger selv 
undervisningsevalueringernes omfang og form.   

Hyppighed	
Alle fakulteter foretager løbende og systematisk opfølgning på undervisningsforløb via 
undervisningsevalueringer efter følgende minimumsprincipper: ved nye undervisningsforløb, ved nye 
undervisere på eksisterende forløb, efter fast kadence på ca. hver 2. eller 3. gennemførsel, samt efter 
specifikke behov.  

Opfølgning		
Fag- og studienævnsniveau 
I forlængelse af evalueringen, og senest efter 
eksamen, udarbejdes en kortfattet kommentering 
af resultaterne, som sammen med 
evalueringsresultaterne, danner afsæt for en 
dialog mellem de relevante aktører, hvori der 
tages stilling til opfølgende handlinger. Der skal 
endvidere ske et tilbageløb til de studerende, som 
minimum i forbindelse med offentliggørelse af 
undervisningsevalueringsresultaterne, der skal 
finde sted i henhold til Lov om gennemsigtighed 
og åbenhed. 
 
Fakultets- og universitetsniveau 
Undervisningsevalueringen indgår som en 
obligatorisk indikator i årlig status og 
uddannelsesevaluering, hvorved de også løftes til 
opfølgning på det opsamlende og tværgående 
niveau.  
 

Løbende kvalitetsarbejde 
 Daglig, uformel viden‐ og erfaringsudveksling 

 Arbejde i råd og nævn 

 Løbende ledelsesmæssige dispositioner 

Systematisk kvalitetsarbejde 
 Helhedsperspektiv via 

 Årlig status 

 Uddannelsesevaluering 

Opsamlende tværgående processer 
 Strategisk sigte via 

 Opsamling på fakultetsnvieau 

 Opsamling på universitetsniveau 

Niveauer i kvalitetsarbejdet: 
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 Aktører: Studienævn, Studier, projektgruppe

SN nedsætter projektgruppe og 

udarbejder kommissorium. På baggrund 

heraf udarbejder projektgruppen 

beskrivelse af det påtænkte projekt

IL og SN 

godkender

Aktører: projektgruppe, Studier, Institut(ter), 

aftagere,  CESU

Analyse af problemstillinger på 

uddannelsen. 

Inddragelse af aftagere og andre 

interessenter i drøftelser af retning for 

uddannelsen.

Udarbejder løsningsmodeller. 

Afdækker forventede ressource- og 

budgetmæssige konsekvenser.

SN godkender 

3a, 3b

Aktører: Projektgruppe, Studier, Kursusledere, 

CESU, insitut(ter)

3a) Uddannelsens overordnede formål 

og outcome formuleres. Uddannelsens 

struktur og ECTS drøftes: Hvor og 

hvordan sikres hvilke mål (Blueprint 1). 

3b) Udvikling af kursernes læringsmål og 

prøver. Sikring af sammenhæng i 

uddannelsen, fysiske rammer, logistik i 

semesterstruktur, evaluering.

PD godkender 

studieordning

Aktører: SN og Studier

Overgangsbestemmelser og meritskema 

behandles færdige. Studieordning 

samles og sendes i høring. Evt. 

justeringer behandles i studienævn 

inden endelig version samt 

evalueringsplan sendes til prodekan med 

indstilling om godkendelse. 

Systematisk 

dialog

PD, IL og SN-

formand

2. Analyse og beslutningsoplæg

1. Afklaring af rammer for revision

Kommissorium for projektgruppe

Projektbeskrivelse

3a)

-Formålsformulering, kompetenceprofil, 

struktur og ECTS 

-Blueprint 1.

3b)

-Kursus- og prøvebeskrivelser

-Blueprint 2

-Udkast meritskema og 

overgangsbestemmelser 

-Overordnet plan for semesterstruktur

-Evalueringsplan

Produkter

-Overgangsbestemmelser og 

meritskema (endelige)

-Høringsversion af studieordning

-Endelig version af studieordning

-Undervisnings- og eksamensplan for 1. 

semester

Produkter

-Resultater af evalueringen

Produkter

Studienævnet gennemfører og 

behandler evaluering af revisionen.

4. Samling og høring af studieordning

PD, IL og SN-

formand 

godkender

5. Evaluering

Fx motivation, tentativ problemanalyse, 

ønskede forandringer, løsningsforslag

Aktører: PD, IL, SN-formand, Studier

Aktører mødes og drøfter strategiske 

grundlag for revision. 

SN: Studienævn

PD: Prodekan for uddannelse

IL: Institutleder

UC: Uddannelseschef

3. Outcome, kursus- og prøveudvikling

oktober

marts

-Analyse og løsningsmodeller

-Vurdering af ressourcemæssige 

konsekvenser med udgangspunkt i HE’s 

budgetmodel for uddannelse.

Produkter

Produkter

Procedure for revision af uddannelse, Health
Produkter

IL

PD

UC

Godkender

0. Afklaring strategisk grundlag
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Grundprincipper for samt beskrivelse af ledelsens roller og opgaver i re-
lation til pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling på Aarhus Uni-
versitet 
 
 
Studerende skal inspireres og udfordres til deres fulde potentiale gennem mødet med 
undervisere, der har høje faglige og pædagogisk/didaktiske kompetencer og anvender 
moderne undervisningsmetoder, herunder arbejder målrettet med studenteraktive-
rende undervisning og integrerer digitale elementer i undervisningen. 
 
 
Pædagogisk/didaktisk kompetenceudvikling: 
 tager afsæt i uddannelses-/undervisningsopgaven, der skal løftes 
 har fokus på de studerendes læringsudbytte 
 adresseres: 

 på organisationsniveau gennem politikker og i strategier og handleplaner  
 på individniveau i MUS 

 efterspørges og tillægges værdi ved ansættelse  
 forudsættes løbende udviklet, evalueret og dokumenteret 
 understøttes gennem ressourcer, der er synlige og allokerede til formålet 
 leveres af kompetente pædagogiske enheder, der dokumenterer kvaliteten af de-

res arbejde 
 
 
 
Aarhus Universitet har et stadigt fokus på udvikling af undervisernes 
pædagogiske kompetencer og undervisningsudvikling. Dette indebærer 
systematisk og koordineret indsats på alle ledelsesniveauer. 
 
 
Universitetsledelsen og Udvalget for Uddannelse: 
 Giver universitetets kvalitetspolitik (som også adresserer pædagogisk/didaktiske 

aspekter af undervisningen) ledelsesbevågenhed, herunder sikrer opfølgning 
 Allokerer midler til strategiske tiltag, der udvikler undervisningsformer og under-

visningskompetencer  
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Dekanen sørger for, at fakultetet  
 Arbejder strategisk med undervisningsudvikling på alle karrieretrin 
 Har en effektiv incitamentsstruktur, der fremmer professionalitet i undervis-

ningsopgavevaretagelsen. 
 Sætter kompetenceudvikling regelmæssigt på fakultetsledelsens dagsorden 
 Allokerer ressourcer til, at fakultetet kan tilbyde både fastansatte og deltidsansat-

te undervisere grundlæggende pædagogisk/didaktisk opkvalificering 
 Sikrer tilstedeværelsen af relevant, kompetent og effektiv universitetspædagogisk 

viden, så de interne udbud af pædagogiske/didaktiske kurser 
 afspejler behovene for kompetenceudvikling hos det videnskabelige personale 
 inspirerer medarbejderne til udvikling af undervisning og undervisningsfor-

mer 
 leveres af undervisere, der har en solid indsigt i universitetspædago-

gik/didaktik og kompetence i at videregive indsigten 
 suppleres med kompetenceudvikling opnået gennem det videnskabelige per-

sonales udvikling af egne undervisningsforløb 
 omfatter brugen af digitale undervisningsaktiviteter  

 Anvender et MUS-koncept, der adresserer undervisernes pædagogiske/didaktiske 
kompetencer  

 Har et undervisningsevalueringssystem, der muliggør dels opfølgning på under-
visernes pædagogiske/didaktiske kompetencer, hvis der konstateres problemer, 
dels sikrer fortsat kvalitetsudvikling af undervisningen 

 
 
Institutlederen sørger for, at instituttet 
 Sikrer at personer, der ansættes i videnskabelige stillinger er både forsknings-

mæssigt og pædagogisk velkvalificerede ved at: 
 Efterspørge pædagogiske kompetencer svarende til fagområdet og stillingska-

tegorien 
 Sikre at bedømmelsesudvalget kan vurdere de pædagogiske kompetencer 

 Har en kultur og ressourceprioritering, der skaber ligeværdighed mellem institut-
tets forskningsmæssige og undervisningsmæssige opgaver 

 Anerkender undervisningsopgaver, herunder de personer og grupper, der yder en 
ekstraordinær indsats for at udvikle instituttets undervisning 

 Har en strategi for, hvordan alle undervisere – individuelt og i grupper - sikres 
kontinuerlig pædagogisk kompetenceudvikling, herunder incitamenter til, at det 
videnskabelige personale 
 Påtager sig undervisningsopgaver 
 Udvikler egne underviserkompetencer 

 
 
 
 

Vedtaget i Udvalget for Uddannelse den 16. februar 2016 
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FORORD 
 

Universitetsområdet i Danmark har udviklet sig markant i de senere år med stigende krav til 
studerendes studieperformance, færdiggørelse og jobmuligheder. For at vejledningen kan 
imødekomme de studerendes vejledningsbehov, de fornyede myndighedskrav, uddannelsernes 
behov og AU’s overordnede mål, er der behov for en revideret strategi for studie- og 
karrierevejledningen.  

Aarhus Universitets studie- og karrierevejledningsstrategi 2014-2020 fungerer som en delstrategi 
under AU's overordnede strategi 2013-2020. Strategien lægger sig desuden op ad AU’s 
Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet (link), der er retningsgivende for kvalitetssikringen af 
uddannelserne på universitet. Herved skabes sammenhæng og gennemsigtighed i strategierne på 
uddannelsesområdet, ligesom der også er en direkte kobling til udviklingskontrakten og Aarhus 
Universitets vision for 2020.  

Studie- og Karrierevejledningen afspejler, at Aarhus Universitet er et attraktivt universitet med fokus 
på både talent og bredde. Universitetet skal derfor have et vejledningstilbud, der er i stand til at 
imødekomme en stor studentermasse med en høj grad af diversitet herunder både fuldtids- og 
deltidsstuderende, internationale studerende og studerende på forskellige faglige niveauer 
(bachelor-, kandidat, - og Ph.d.- studerende). Vejledningen skal kunne imødekomme studerende, 
der er berettigede til specialpædagogisk støtte pga. psykiske eller fysiske handicaps eller 
studerende der har brug for hjælp i forhold til eksamensangst, ensomhed eller andre personlige 
forhold. Der er også studerende der dyrker sport på elite-niveau og som kan få brug for særlig 
individuel vejledning i forhold hjælp til tilrettelæggelse af studiet.  

Strategien bygger videre på det omfattende arbejde, der er gjort i de foregående år, hvor studie- 
og karrierevejledningen har styrket rekrutterings- og optagelsesvejledningen, udviklet tværgående 
vejledningstilbud af høj kvalitet samt arbejdet målrettet med udviklingen af den fagnære 
vejledning (link til erhvervs- og karrierevejledningsstrategi og afrapportering af strategi 2010-14). 
Aktiviteterne har været baseret på anerkendelse af det hele studieliv og en aktiv understøttelse af 
den enkelte studerendes handlingsevne, der bl.a. kommer til udtryk i en hjælp-til-selvhjælp-tilgang, 
der er tydelig i mange af Aarhus Universitets vejledningsindsatser. Med afsæt i dette arbejde 
udfolder strategien vejledningsaktiviteter, der skal være med til at skabe rammer og vilkår i de 
studerendes vej fra studievalg, gennem studiet til færdiggørelse og karrierevalg. De tværgående 
vejledningsaktiviteter udsprunget af tidligere strategi (2010-14) er således grundlaget hvorpå der 
nu skal bygges videre og er en nødvendighed, hvis visioner i nærværende strategi skal indfries.   
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MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG 

	

Studie- og karrierevejledningen skal medvirke til at skabe udvikling i de studerendes studieforløb 
ved at give dem redskaber til at navigere og trives på universitetet og støtte til afklaring omkring 
karrieremuligheder før, under og efter deres uddannelse gennem en tæt kontakt til alumner samt 
arbejdsmarkedet.  

Aarhus Universitets studie- og karrierevejledning skal bidrage til at universitetet optager 
kvalificerede studerende og at de igangværende studerende har et godt grundlag for at træffe 
reflekterede valg om deres uddannelse, studieforløb og karrieremuligheder. Strategien skal 
ligeledes understøtte et velfungerende og godt studiemiljø, hvor de studerende trives. Endelig skal 
studie- og karrierevejledningen bidrage til kvalitetssikring og udvikling af universitetets 
uddannelser, så de studerende tilbydes uddannelser af højeste kvalitet.  

Studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet tager udgangspunkt i den studerendes 
interesser, situation og vilkår og bygger på følgende vejledningsetiske principper (note om FUE): 

a.  Respekt 
Grundlaget for vejledningen er respekt for den vejledte og anerkendelse af 
den vejledtes ret til selvbestemmelse. Vejledningen skal stimulere og 
udfordre den vejledtes til at reflektere over sine muligheder og valg 
 
 
b.  Ligeværdighed 
I vejledningen skal den vejledte mødes med anerkendelse og 
ligeværdighed uden fordomme over for køn, alder, religion, handicap, 
seksuel orientering, etnisk baggrund og social status. Vejledningen skal 
anerkende og respektere forskelligheden blandt mennesker 
 
 
c.  Uafhængighed 
Vejledningen skal først og fremmest varetage den vejledtes interesser. 
Vejledningen skal være uafhængig af politiske interesser og vejlederens 
interesser. 
 
 
d.  Åbenhed 
Det skal være klart for den vejledte, i hvilken sammenhæng og under hvilke 
rammer og vilkår vejledningen foregår 
 
 
e.  Tillid 
Vejledningen bygger på et gensidigt tillidsforhold mellem vejledte og 
vejledningen. Vejledningen foregår i fortrolighed inden for gældende regler 
om tavshedspligt 
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VISION 
 

Aarhus Universitets studie- og karrierevejledning har de studerende i fokus. Udgangspunktet er i 
”student experience", hvilket vil sige, at vejledningen er forankret i den studerendes samlede 
studieoplevelse, som den spiller positivt og aktivt ind i. Vejledningen skal i samspil med den enkelte 
studerende være med til at sikre et sammenhængende fundament, ud fra hvilket den studerende 
kan fungere optimalt i universitetslivet og forberede sig på den efterfølgende karriere. 

Studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet skal derfor konkret og proaktivt bidrage til: 

 at den studerende vælger uddannelse på et oplyst og kvalificeret grundlag  
 at der skabes et velfungerende studiemiljø med trivsel i de faglige miljøer og på campus 

generelt. 
 at studie- og karriereinformation udfoldes, så den er relevant, målrettet og tilgængelig  
 de studerende støttes i at træffe målrettede valg undervejs i studieforløbet og at deres 

arbejdsmarkedsparathed fremmes 
 at viden om de studerendes handlemønstre deles med de faglige miljøer og dermed at 

bidrage til at højne kvaliteten i uddannelserne 
 at der skabes kontakt mellem studerende og arbejdsmarkedet 

 

 

 

  

Oplevelse og 
engagement

akademiske 
kompetencer

Internationalt 
udsyn

Karriere‐
perspektiv

Personlige 
valg

Fællesskab

Faglig 
fordybelse

 

Den 

studerende 
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REKRUTTERING OG STUDIESTART 
 

Aarhus Universitet skal være en troværdig sparringspartner i uddannelsesvalget og basere 
kontakten på respekt, åbenhed og tillid. 

Aarhus Universitet ønsker at tiltrække kvalificerede og motiverede studerende på et fuldt oplyst 
grundlag, der kan danne basis for et sikkert valg af uddannelse og dermed give den bedste 
mulighed for gennemførsel.  

Rekrutterings- og studiestartsvejledningen på Aarhus Universitet omfatter bachelor- og 
kandidatstuderende samt efter- og videreuddannelsesstuderende, nationalt og internationalt. 

Studiestarten tænkes som en del af rekrutteringen, således at studievalget, optagelsen og det 
første år af fx bacheloruddannelsen forstås som et sammenhængende forløb, hvor vejlednings- og 
studiestartsaktiviteter er med til at understøtte de studerendes integration og fastholdelse på 
studiet. 

Studie- og karrierevejledningen skal gøre det muligt for den enkelte studerende at få inspiration, 
information og vejledning på alle tidspunkter i valgprocessen og ved studiestart. 

 

STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER 

Mulighed for at træffe kvalificeret valg af uddannelse 

Studie- og karrierevejledningen skal bidrage til, at potentielle studerende træffer et reflekteret og 
kvalificeret valg af uddannelse baseret på viden om faglige krav, studiemiljø, 
beskæftigelsesmuligheder og karriereperspektiver. Valget er kendetegnet ved, at den enkelte 
udfolder sit potentiale under hensyn til sine personlige forudsætninger, uddannelses- og 
beskæftigelsesmuligheder.  

Derfor vil studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet: 

 tilbyde potentielle studerende vejledning, der understøtter selvindsigten hos den enkelte 
ved at skabe refleksion i valgprocessen 

 sikre god studieinformation, så mulighederne undervejs gennem uddannelsen samt de 
krav, der knytter sig til at gennemføre uddannelsen, er synlige. 

 

Studiestarten skal være med til at fastholde de studerende på studiet 

Studie- og karrierevejledningen skal medvirke til, at de studerende tilbydes en studiestart, der 
fremmer faglig integration, introduktion til akademiske færdigheder og understøtter et godt 
studiemiljø. 
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Derfor vil studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet: 

 formidle universitetets forventninger til de studerendes studiekompetencer 
 understøtte en god studiestart på Aarhus Universitets uddannelser i tæt samarbejde med 

de faglige miljøer 
 understøtte overgange mellem uddannelser  
 bidrage til samspillet mellem arbejdsmarkedet og efter- og videreuddannelsesaktiviteter.  
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STRUKTUR OG FORLØB  
 

Aarhus Universitet ønsker at hjælpe den studerende til at begå sig på universitetet. Universitetets 
studerende skal kunne studere og udvikle sig fagligt i et samspil med undervisere, andre 
studerende og uddannelsernes aftagere, og således at vejene ind på uddannelsen, gennem 
uddannelsen og karriereperspektiverne efter uddannelsen er gennemsigtige. Studie- og 
karrierevejledningen skal være med til at støtte den studerende i at navigere gennem hele dette 
forløb. 

 

STRATEGISK MÅLSÆTNING 

Studie- og karrierevejledningen skal understøtte kravet om, at studerende kan gennemføre 
studiet på normeret tid  

Studie- og karrierevejledningen skal motivere de studerendes handlingsevne, så den enkelte 
studerende kan håndtere de studiemæssige udfordringer på kvalificeret vis, uden unødige 
forsinkelser. Det skal ske ved at tilbyde de studerende adgang til relevant information og 
vejledning i hele studietiden. Der skal gives et overblik over valgmuligheder og mulige 
konsekvenser af valg, og det skal være tydeligt, hvor man kan få hjælp. Vejledningen skal endelig 
være med til at styrke gennemsigtigheden og gennemskueligheden i hele studieforløbet, så der 
sikres sammenhæng og mobilitet i det samlede uddannelsessystem. 

 

Derfor vil studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet: 

 til enhver tid sikre målrettet og relevant studieinformation og vejledning til alle studerende 
 tilbyde vejledning til alle studerende, der har vanskeligt ved at gennemføre studiet på 

normeret tid 
 tilbyde systematiske forsinkelsessamtaler  
 målrette indsatser til internationale studerende med henblik på at sikre social og faglig 

integration samt en god gennemførsel 
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UDVIKLING AF UDDANNELSE, UNDERVISNING OG LÆRINGSMILJØ 
 

Studie- og karrierevejledningen er en væsentlig sparringspartner i udviklingen af universitetets 
uddannelser, undervisning og læringsmiljøer. I vejledningen findes unik viden der skal bringes i spil 
til gavn for de studerendes læring og uddannelsernes faglige miljø. Udvalgte studie- og 
karrierevejledningsydelser skal dokumenteres og analyseres for at sikre, at vigtig viden leveres til 
universitetets kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet.  

 

STRATEGISK MÅLSÆTNING 

Studie- og karrierevejledningen leverer viden til universitetets ledelsesinformations- og 
kvalitetssystem 

Udvalgte studie- og karrierevejledningsydelser skal dokumenteres, analyseres og omsættes til 
brugbare data for at sikre, at kerneviden flyder videre til universitetets kvalitetsarbejde på 
uddannelsesområdet. 

Derfor skal studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet: 

 bidrage som aktør til de faglige miljøers indsigt i de studerendes gennemførsel og 
vanskeligheder ved gennemførsel 

 bidrage til de studerendes studiekompetencer i samarbejde med de faglige miljøer og 
pædagogiske centre 

 sikrer systematisk dialog med de faglige miljøer med henblik på kvalitetsudvikling af 
uddannelserne og deres studiemiljø 
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STUDIEMILJØ OG TRIVSEL 
 

Det er et faktum, at et velfungerende studiemiljø og en god trivsel er med til at fastholde 
studerende, når de møder udfordringer på studiet. Det er derfor essentielt, at studie- og 
karrierevejledningen bidrager hertil. Aarhus Universitet har en stadigt voksende og forskelligartet 
studenterpopulation, der har forskellige kompetencer og grader af studieparathed. Studie- og 
karrierevejledningen skal hjælpe med at understøtte trivsel for alle målgrupper.  

 

STRATEGISK MÅLSÆTNING 

Understøtte god trivsel 

Studie- og karrierevejledningen skal tilbyde vejledning for alle studerende, uanset hvilken type af 
studiemæssige udfordringer de oplever undervejs i studiet. Vejledningen skal tillige udvikle 
indsatser, der åbent og fordomsfrit italesætter og giver redskaber til forskellige typer af 
udfordringer. 

Studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet skal: 

 understøtte de studerendes trivsel, fastholdelse og gennemførsel ved målrettede 
vejledningsaktiviteter 

 sikre synlig og tydelig indgang til AU’s vejledningstilbud for alle studerende, dog med klar 
anerkendelse af, at de studerendes behov ikke er ens, men skal imødekommes på 
forskellig vis. 
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DE STUDERENDES KARRIEREPERSPEKTIV   
 

Studie- og karrierevejledningen skal bidrage til, at der hos hver enkelt studerende skabes klarhed 
over, i hvilket omfang viden, færdigheder og kompetencer matcher det arbejdsmarked, som 
vedkommende sigter på at uddanne sig til. Det skal være nemt for potentielle og igangværende 
studerende at se karriereperspektiverne i deres uddannelse. Der skal være et stærkt samarbejde 
mellem universitetet og erhvervslivet til gavn for de studerende.  

 

STRATEGISK MÅLSÆTNING 

Klarhed omkring uddannelsernes karrieremæssige perspektiver 

Det skal være nemt og overskueligt for potentielle og igangværende studerende at skabe sig et 
overblik over de enkelte uddannelsers job- og karrieremuligheder.  

Studie og karrierevejledningen ved Aarhus Universitet skal: 

 levere opdateret viden om et bredt udbud af karriereveje og karrieremuligheder via 
kontakt til alumner og arbejdsmarked både nationalt som internationalt, samt om generelle 
arbejdsmarkedstilbud til kommende og igangværende studerende.  
 

Sikre et tæt samspil mellem studerende og arbejdsmarked  

Studerende, de faglige miljøer og arbejdsmarkedet skal være i tæt samspil igennem hele 
studieforløbet, sådan at der sikres gensidig viden om behov, kompetencer og kvalifikationer.  

Studie og karrierevejledningen ved Aarhus Universitet skal: 

 motivere udviklingen af de studerendes karrierebevisthed i samspil med de faglige miljøer 
 være brobygger mellem arbejdsmarkedet/alumner og studerende, således at studerendes 

kompetencer bringes i anvendelse både under og efter studiet og dermed skaber værdi i 
samfundet – på en sådan måde, at arbejdsmarkedets interesse for og rekruttering af 
nyuddannede styrkes. 

 være sparringspartner i udviklingen af universitetets uddannelser i forhold til at efterleve og 
- på længere sigt – være med til at udvikle arbejdsmarkedets behov. 

  

Bilag 20 Studie- og karrierevejledningsstrategi 2014-2020

 Samlet ansøgning, side 400 af 420



FORUDSÆTNINGER 
 

Studie- og karrierevejledningen hviler på en række forudsætninger, som er bærende for, at 
nærværende strategi kan implementeres og udfoldes på universitetet. 

 
Organisatorisk 
Organisatorisk er Aarhus Universitets studie- og karrierevejledere fordelt på flere lokaliteter i landet 
og har forskellige organisatoriske tilhørsforhold på tværs af universitetet. Organisationen kræver 
systematiske arbejdsgange og videndeling, så de studerende oplever et sammenhængende 
vejledningstilbud på Aarhus Universitet. Organisatorisk er det derfor en forudsætning, at der er klare 
arbejds- og opgavefordelinger, samt stærke kommunikationsveje mellem de forskellige funktioner. 
 
Studie- og karrierevejledningen er organiseret således: 

 

Samarbejdet mellem AU Studier, AU Viden, AU Forskning og Talent, der alle bidrager med studie- 
og karrierevejledningsopgaver, er formaliseret i et forretningsudvalg. Samme udvalg har 
udarbejdet nærværende strategi. Dette samarbejde skal kvalificeres og der skal bl.a. udarbejdes 
kommissorium for samarbejdet. 
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Internt i AU Studier er der etableret faste møder og arbejdsgrupper på tværs af 
vejledningsenhederne (VEST). På fakultetsniveau samarbejdes der tæt med de faglige miljøer og 
de pædagogiske læringsenheder. Studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet prioriterer 
desuden samarbejdet med eksterne parter højt og deltager i en lang række samarbejdsmøder på 
tværs af Danmark og de nordiske lande (NUAS). 

Kompetencer 
Studie- og karrierevejledningen varetages af professionelle studie- og karrierevejledere med 
dokumenterede studie- og karrierevejledningskompetencer. Studenterstudievejledere har specifik 
faglig indsigt og har som minimum bestået AU’s vejlederuddannelse. Derudover varetages en del 
af karrierevejledningen af eksterne parter fra jobcentre, a-kasser/fagforeninger samt 
virksomheder. 
 
Afgrænsning 
Strategien dækker fuldtidsstuderende på bachelor- og kandidatniveau, internationale studerende 
og studerende på efter- og videreuddannelse.  
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Bilag 21 indeholder uddannelsesspecifikke opgørelser 
over andelen af færdiguddannede inden for den nor-
merede studietid plus et år for opgørelsesårene 2014 og 
2015. Opgørelserne omfatter i nævnte rækkefølge:

1) Andel af færdiguddannede på normeret tid plus  
 et år på bachelor- og professionsbacheloruddannelser  
 (tabel 1)
2) Andel af færdiguddannede på normeret tid plus  
 et år på kandidatuddannelser (tabel 2)

For begge opgørelser gælder, at de følger de nationale 
definitioner, der ligger til grund for universiteternes ind-
beretninger til Universiteternes Statistiske Beredskab. Det 
vil sige, at gennemførselsgraden opgøres som følger:

Ad 1) Procentandel af årgangen, der inden for den nor-
merede studietid plus et år er registreret med en bestået 
bachelor-/professionsbachelorgrad på uddannelsen. 

Eksempelvis startede 93 studerende på bacheloruddan-
nelsen i antropologi i september 2011. Da uddannelsen 
er normeret til tre år måles gennemførselsprocenten for 
normeret tid plus et år i oktober 2015. Her havde i alt 65 
studerende afsluttet deres bacheloruddannelse, hvilket 
giver en gennemførselsprocent på 69,8 pct.
Ad 2) Procentandel af årgangen, der inden for den nor-
merede studietid plus et år er registreret med en bestået 
kandidatgrad på uddannelsen. 

Eksempelvis startede 15 studerende på kandidatuddan-
nelsen i matematik i september 2012. Da uddannelsen 
er normeret til to år måles gennemførselsprocenten for 
normeret tid plus et år i oktober 2015. Her havde i alt 13 
studerende afsluttet deres kandidatuddannelse, hvilket 
giver en gennemførselsprocent på 86,7 pct.
 
Af opgørelserne fremgår henholdsvis gennemførselspro-
centen og udgangspopulationen (n) i nævnte rækkeføl-
ge for de to opgørelsesår.

For yderligere oplysninger om opgørelsesmetoder og 
definitioner henvises til Universiteternes Statistiske Bered-
skab 2014 – Læsevejledning og definitionsmanual, som 
kan tilgås via nednstående link:

Bilag 21:
NØGLETAL VEDRØRENDE  
STUDIEPROGRESSION 2014-2015

http://dkuni.dk/Statistik/~/media/Files/Statistik/Samlet%20definitionsmanual%20160615.ashx
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2 SELVEVALUERINGSRAPPORT
INSTITUTIONSAKKREDITERING

BILAG 21: NØGLETAL VEDRØRENDE STUDIEPROGRESSION 2014-2015

TABEL 1: PROCENT GENNEMFØRTE PÅ NORMERET TID + 1 ÅR PÅ BACHELOR- OG  
PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSERNE

Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

AR Antropologi, bachelor 67% 93 70% 93

AR Arabisk og islamstudier, bachelor 38% 34 35% 34

AR Brasilianske studier, bachelor 47% 15 18% 17

AR Digital design - it, æstetik og interaktion, bachelor 62% 42 64% 45

AR Dramaturgi, bachelor 58% 55 61% 49

AR Engelsk, bachelor 57% 107 65% 102

AR Filosofi, bachelor 43% 70 42% 76

AR Forhistorisk arkæologi, bachelor 48% 29 60% 25

AR Fransk, bachelor 48% 21 45% 22

AR Græsk, bachelor 0% 1 0% 4

AR Historie, bachelor 64% 129 51% 126

AR Idéhistorie, bachelor 71% 49 56% 52

AR Informationsvidenskab, bachelor 75% 73 75% 72

AR Italiensk, bachelor 50% 14 25% 16

AR Japanstudier, bachelor 38% 24 48% 31

AR Kinastudier, bachelor 41% 32 37% 30

AR Klassisk arkæologi, bachelor 36% 14 25% 20

AR Klassisk filologi, bachelor 33% 6 9% 11

AR Kunsthistorie, bachelor 57% 65 75% 63

AR Latin, bachelor 0% 2 0% 1

AR Lingvistik, bachelor 56% 32 61% 38

AR Litteraturhistorie, bachelor 72% 54 67% 55

AR Medievidenskab, bachelor 81% 109 80% 109

AR Middelalder- og renæssancearkæologi, bachelor 52% 31 56% 25

AR Musikvidenskab, bachelor 53% 53 70% 53

AR Nordisk sprog og litteratur, bachelor 75% 111 65% 117

AR Religionsvidenskab, bachelor 57% 60 54% 61

AR Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bachelor 65% 34 42% 31

AR Sydasienstudier, bachelor 23% 13 43% 21

AR Teologi, bachelor 38% 56 33% 78

AR Tysk sprog, litteratur og kultur, bachelor 39% 41 46% 41

AR Uddannelsesvidenskab, bachelor 65% 186 58% 224

AR Æstetik og kultur, bachelor 53% 32 82% 39

AR Østeuropa, bachelor 26% 19 9% 32

ST Agrobiologi, bachelor 50% 22 57% 21

ST Biologi, bachelor 60% 146 58% 163

ST Bioprocesteknologi, Diplomingeniør 53% 32 62% 26

ST Bioteknologi, bachelor 38% 34 52% 23

ST Bygning, Diplomingeniør 61% 132 66% 155

ST Bygningsdesign, Diplomingeniør 69% 96 55% 96

ST Datalogi, bachelor 41% 115 41% 159

ST Electronic Design, Diplomingeniør 48% 31 57% 28
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3 SELVEVALUERINGSRAPPORT
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BILAG 21: NØGLETAL VEDRØRENDE STUDIEPROGRESSION 2014-2015

TABEL 1: PROCENT GENNEMFØRTE PÅ NORMERET TID + 1 ÅR PÅ BACHELOR- OG  
PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSERNE

Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

ST Elektrisk energiteknologi, Diplomingeniør 52% 25 56% 34

ST Elektronik, Diplomingeniør 51% 97 46% 101

ST Fysik, bachelor 51% 106 50% 107

ST Geoscience, bachelor 56% 39 41% 29

ST Geoteknologi, bachelor 0% 2 33% 3

ST Informations- og kommunikationsteknologi, Diplomingeniør 48% 86 53% 87

ST IT, bachelor 55% 56 60% 58

ST Kemi og teknologi, bachelor 59% 29 37% 30

ST Kemi, bachelor 58% 48 72% 60

ST Maskinteknik, Diplomingeniør 66% 89 66% 125

ST Matematik, bachelor 48% 80 47% 103

ST Matematik-økonomi, bachelor 54% 43 31% 71

ST Medicinalkemi, bachelor 43% 49 30% 47

ST Molekylær medicin, bachelor 57% 58 64% 58

ST Molekylærbiologi, bachelor 65% 69 46% 94

ST Nanoscience, bachelor 41% 37 43% 44

ST Sundhedsteknologi, Diplomingeniør 70% 23 56% 25

HE Folkesundhedsvidenskab, bachelor 78% 55 66% 53

HE Idræt, bachelor 79% 57 79% 89

HE Medicin, bachelor 82% 468 82% 474

HE Odontologi, bachelor 79% 68 76% 72

BSS Business Development Engineer, bachelor 13% 54 4% 56

BSS Erhvervsøkonomi HA, bachelor 63% 1064 60% 1121

BSS Erhvervsøkonomi, bachelor 49% 80 27% 75

BSS Global Management and Manufacturing, Diplomingeniør 56% 36 48% 29

BSS International kommunikation og multimedier, bachelor 54% 104 66% 83

BSS International virksomhedskommunikation, bachelor 64% 464 58% 466

BSS Jura, bachelor 67% 426 72% 436

BSS Psykologi, bachelor 81% 209 82% 204

BSS Samfundsfag, bachelor 63% 16 79% 14

BSS Statskundskab, bachelor 71% 231 70% 255

BSS Økonomi, bachelor 49% 193 48% 191
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BILAG 21: NØGLETAL VEDRØRENDE STUDIEPROGRESSION 2014-2015

TABEL 2: PROCENT GENNEMFØRTE PÅ NORMERET TID + 1 ÅR PÅ KANDIDATUDDANNELSERNE

Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

AR Antropologi, kandidat 49% 69 45% 67

AR Arabisk og islamstudier, kandidat 50% 8 56% 9

AR Brasiliansk, kandidat 33% 3 - 0

AR Didaktik (dansk), kandidat 27% 56 35% 31

AR Didaktik (matematik), kandidat 14% 7 11% 9

AR Didaktik (materiel kultur), kandidat 29% 24 36% 28

AR Didaktik (musikpædagogik), kandidat 20% 10 10% 10

AR Digital design, kandidat 59% 39 54% 41

AR Dramaturgi, kandidat 39% 18 50% 12

AR Engelsk, kandidat 57% 46 66% 38

AR Europas religiøse rødder, kandidat 13% 8 60% 5

AR Europastudier, kandidat 59% 29 59% 27

AR Filosofi, kandidat 44% 25 67% 15

AR Forhistorisk arkæologi, kandidat 25% 12 0% 2

AR Fransk, kandidat 100% 2 50% 2

AR Generel pædagogik, kandidat 29% 102 39% 115

AR Græsk, kandidat 0% 2 - 0

AR Historie, kandidat 68% 60 69% 59

AR Idéhistorie, kandidat 36% 11 80% 10

AR Informationsvidenskab, kandidat 59% 51 64% 69

AR Internationale studier, kandidat 74% 50 76% 34

AR IT didaktisk design, kandidat 5% 22 38% 40

AR Italiensk, kandidat 100% 1 0% 1

AR Japanstudier, kandidat 100% 1 50% 2

AR Journalism and Media, kandidat 48% 59 76% 70

AR Journalistik, kandidat 60% 68 63% 87

AR Kinastudier, kandidat 56% 16 38% 8

AR Klassisk arkæologi, kandidat 50% 4 - 0

AR Klassisk filologi, kandidat 50% 2 100% 1

AR Kognitiv semiotik, kandidat 32% 19 43% 21

AR Kunsthistorie, kandidat 61% 36 50% 24

AR Latin, kandidat 100% 1 - 0

AR Latinamerikastudier, kandidat 0% 1 25% 4

AR Lifelong Learning, kandidat 100% 3 64% 22

AR Lingvistik, kandidat 53% 17 54% 13

AR Litteraturhistorie, kandidat 60% 15 67% 27

AR Medievidenskab, kandidat 73% 81 68% 74

AR Middelalder- og renæssancearkæologi, kandidat 0% 5 35% 17

AR Miljø- og konfliktanalyse, kandidat 67% 12 65% 23

AR Musikvidenskab, kandidat 36% 25 75% 16

AR Nordisk sprog og litteratur, kandidat 55% 49 67% 46
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BILAG 21: NØGLETAL VEDRØRENDE STUDIEPROGRESSION 2014-2015

TABEL 2: PROCENT GENNEMFØRTE PÅ NORMERET TID + 1 ÅR PÅ KANDIDATUDDANNELSERNE

Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

AR Oplevelsesøkonomi, kandidat 75% 40 72% 46

AR Pædagogisk antropologi, kandidat 35% 129 39% 122

AR Pædagogisk filosofi, kandidat 20% 184 25% 72

AR Pædagogisk psykologi, kandidat 46% 258 49% 289

AR Pædagogisk sociologi, kandidat 34% 158 38% 203

AR Religionsvidenskab, kandidat 41% 29 50% 34

AR Retorik, kandidat - 0 78% 40

AR Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, kandidat 14% 7 50% 4

AR Teologi, kandidat 68% 40 67% 18

AR Tysk, kandidat 70% 10 67% 9

AR Æstetik og kultur, kandidat 56% 27 46% 24

AR Østeuropa, kandidat 67% 3 100% 2

ST Agrobiologi, kandidat 79% 14 75% 16

ST Astronomi, kandidat 50% 2 67% 3

ST Bioinformatik, kandidat 67% 3 100% 1

ST Biologi, kandidat 70% 40 76% 42

ST Biomedicinsk teknik (med.) 64% 11 75% 16

ST Biomedicinsk teknologi, kandidat 50% 8 45% 11

ST Biosystemteknologi (cand.scient.tech.) - 0 50% 4

ST Biosystemteknologi (civilingeniør) 57% 7 100% 3

ST Byggeri (civilingeniør) 71% 38 84% 51

ST Computerteknologi (cand.scient.tech.) 100% 1 - 0

ST Computerteknologi (civilingeniør) 53% 36 75% 36

ST Datalogi, kandidat 62% 58 60% 25

ST Elektroteknologi (cand.scient.tech.) - 0 0% 1

ST Elektroteknologi (civilingeniør) 33% 6 17% 6

ST Fysik, kandidat 69% 51 71% 14

ST Geofysik, kandidat - 0 60% 5

ST Geologi, kandidat 62% 13 33% 6

ST IT produktudvikling, kandidat 85% 13 95% 22

ST Jordbrug, natur og miljø, kandidat 83% 6 67% 12

ST Kemi og bioteknologi (cand.scient.tech.) - 0 50% 2

ST Kemi og bioteknologi (civilingeniør) 74% 19 85% 27

ST Kemi, kandidat 54% 28 45% 11

ST Matematik, kandidat 52% 21 87% 15

ST Matematik-økonomi, kandidat 64% 22 75% 12

ST Medicinalkemi, kandidat 75% 20 60% 15

ST Mekanik (civilingeniør) 60% 42 75% 20

ST Molekylær ernæring og fødevareteknologi, kandidat 64% 11 89% 9

ST Molekylær medicin, kandidat 64% 28 68% 22

ST Molekylærbiologi, kandidat 75% 36 69% 26

ST Nanoscience, kandidat 64% 28 80% 15

ST Neuroscience and Neuroimaging, kandidat - 0 0% 2
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BILAG 21: NØGLETAL VEDRØRENDE STUDIEPROGRESSION 2014-2015

TABEL 2: PROCENT GENNEMFØRTE PÅ NORMERET TID + 1 ÅR PÅ KANDIDATUDDANNELSERNE

Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

ST Statistik, kandidat 80% 5 100% 2

ST Sustainable Animal Nutrition and Feeding - 0 100% 9

ST Teknisk Geologi (civilingeniør) 67% 6 50% 6

ST Videnskabsstudier, kandidat 100% 1 0% 1

HE Idræt, kandidat 75% 28 48% 33

HE Medicin, kandidat 78% 298 68% 265

HE Odontologi, kandidat 95% 55 - *

HE Sundhedsfag, kandidat 92% 26 83% 29

HE Sygepleje, kandidat 75% 55 76% 74

BSS Erhvervssprog i engelsk, kandidat 54% 39 70% 33

BSS Erhvervssprog i fransk, kandidat 83% 6 75% 8

BSS Erhvervssprog i spansk, kandidat 89% 18 65% 26

BSS Erhvervssprog i tysk, kandidat 67% 24 71% 17

BSS Erhvervssprog i virksomhedskommunikation, kandidat 79% 156 70% 144

BSS Erhvervsøkonomi merc, kandidat 79% 640 77% 557

BSS Erhvervsøkonomi soc, kandidat 56% 25 60% 35

BSS Erhvervsøkonomi-erhvervsret, kandidat - - 79% 39

BSS It, kommunikation og organisation, kandidat 88% 58 95% 80

BSS Jura, kandidat 59% 333 69% 255

BSS Psykologi, kandidat 62% 256 69% 203

BSS Revision, kandidat 78% 96 65% 106

BSS Samfundsfag, kandidat 25% 12 63% 8

BSS Statskundskab, kandidat 52% 149 54% 134

BSS Teknologibaseret forretningsudvikling, kandidat 47% 70 63% 75

BSS Økonomi, kandidat 53% 107 66% 122

* Af indskrivningstekniske årsager er udgangspopulationen for kandidatoptaget på odontologi i 2012 ikke registreret korrekt i de studieadministrative  
 systemer. Gennemførselsprocenten er på den baggrund ikke opgjort i de officielle nøgletal.
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Bilag 22 indeholder uddannelsesspecifikke ledigheds-
grader for dimittendårgangene 2011 og 2012 opgjort  
4.-7. kvartal efter afsluttet uddannelse. Opgørelsen 
rummer ledighedsgrader for professionsbachelor- og 
kandidatuddannelser, mens akademiske bachelorud-
dannelser ikke opgøres, da disse primært uddanner til 
videreuddannelse på et højere niveau.

For en række af Aarhus Universitets uddannelser gælder, 
at det ikke er muligt at opgøre ledighedsgraden ud fra 
de gældende definitioner. Dette kan have to forskellige 
årsager:

1) Antallet af dimittender er for lavt for én eller begge  
 opgørelsesperioder (markeret med gul farve i  
 opgørelsen)
2) Uddannelsen er for ny til at have produceret dimit- 
 tender i de opgjorte perioder (markeret med blå  
 farve i opgørelsen)

Populationen bag de enkelte uddannelsers ledigheds-
grader fremgår af kolonnerne 2011-n og 2012-n.

Datagrundlag og definitioner
Ledighedsgraderne er opgjort på baggrund af Uddan-
nelses- og Forskningsministeriets opgørelser af aktuel 
ledighed på baggrund af Danmarks Statistiks uddannel-
seskoder. Det betyder, at der i enkelte tilfælde kan være 
indberettet flere uddannelser på den samme DS-uddan-
nelseskode. Datagrundlaget er senest opdateret oktober 
2015. 

I nedenstående uddannelsesoversigt anvendes uddan-
nelsesnavne fra Aarhus Universitet frem for Danmarks 
Statistik, da det er sådan de anvendes i det interne kva-
litetssystem.

Følgende definitioner lægges til grund for ministeriets 
opgørelse:

Bilag 22: 
NØGLETAL VEDRØRENDE 
LEDIGHED 2014-2015

Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden  
1. oktober året før til 30. september i året. 

4. kvartal defineres som det kvartal, der indeholder 
datoen 1 år efter fuldførelse (dvs. 4.-7. kvartal måles 
fra og med det kvartal, der indeholder etårsdagen 
for fuldførelsen til og med kvartalet, der ligger umid-
delbart før toårsdagen for fuldførelsen).
 
Ledigheden er en ledighedsgrad. Hvis en person fx 
er ledig halvdel af det målte kvartal, indgår denne 
person med en ledighedsgrad på 0,5 (svarende til 50 
procent). 
 
Der tages udgangspunkt i bruttoledigheden. For at 
blive defineret som bruttoledig skal den fuldførte 
være uden arbejde, stå til rådighed for arbejdsmar-
kedet og modtage dagpenge, kontanthjælp eller 
starthjælp. Fuldførte, der er i gang med en ny uddan-
nelse eller er udvandret, regnes som ikke-edige.

Hvis antallet af fuldførte er 4 individer eller derunder, 
vises antallet ikke. Dette gælder også for beregnin-
ger pba. heraf. Desuden vises ledighedsgraden ikke, 
hvis andelen er mindre end 0,5 % eller større end 
99,5 %.

For yderligere information om og adgang til det samlede 
datagrundlag henvises til ministeriets hjemmeside. 

For yderligere oplysninger om opgørelsesmetode, defini-
tioner m.v. henvises til ministeriets vejledning.

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriets datagrundlag for Aktuel Ledighed

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/aktuel-ledighed

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/aktuel-ledighed/aktuelle-ledighedstal-metode-begreber-og-datagrundlag.pdf
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BILAG 22: NØGLETAL VEDRØRENDE LEDIGHED 2014-2015

TABEL 1: LEDIGHEDSGRADER FOR PROFFESIONSBACHELORER OG KANDIDATER I PROCENT
FAKULTET UDDANNELSE 2011 2011-n 2012 2012-n

AR Antropologi, kandidat 35% 35 42% 32

AR Arabisk og islamstudier, kandidat - - - -

AR Brasiliansk, kandidat - - - -

AR Didaktik (dansk), kandidat 7% 13 2% 15

AR Didaktik (matematik), kandidat 0% 7 1% 6

AR Didaktik (materiel kultur) 21% 21 15% 28

AR Didaktik (musikpædagogik), kandidat 21% 21 15% 28

AR Digital design, kandidat 18% 12 26% 21

AR Dramaturgi, kandidat 53% 13 18% 12

AR Engelsk, kandidat 8% 30 17% 51

AR Europas religiøse rødder, kandidat 20% 31 17% 11

AR Europastudier, kandidat 20% 31 17% 11

AR Filosofi, kandidat 15% 20 23% 25

AR Forhistorisk arkæologi, kandidat 20% 10 38% 10

AR Fransk, kandidat - - 25% 5

AR Generel pædagogik, kandidat 12% 62 20% 53

AR Græsk, kandidat - - - -

AR Historie, kandidat 12% 46 16% 40

AR Idéhistorie, kandidat 11% 10 25% 16

AR Informationsvidenskab, kandidat 21% 74 17% 101

AR Internationale studier, kandidat 24% 17 19% 49

AR IT didaktisk design, kandidat 21% 21 15% 28

AR Italiensk, kandidat - - - -

AR Japanstudier, kandidat - - - -

AR Journalism and Media, kandidat 6% 39 0% 48

AR Journalistik, kandidat 21% 74 17% 101

AR Kinastudier, kandidat - - 4% 13

AR Klassisk arkæologi, kandidat - - - -

AR Klassisk filologi, kandidat - - - -

AR Kognitiv semiotik, kandidat 25% 14 24% 17

AR Kunsthistorie, kandidat 31% 28 44% 28

AR Latin, kandidat - - - -

AR Latinamerikastudier, kandidat 9% 6 0% 5

AR Lifelong Learning, kandidat 0% 8 2% 11

AR Lingvistik, kandidat 25% 14 24% 17

AR Litteraturhistorie, kandidat 25% 15 23% 13

AR Media Communication, kandidat 17% 55 21% 57

AR Medievidenskab, kandidat 17% 55 21% 57

AR Middelalder- og renæssancearkæologi, kandidat 30% 7 - -

AR Musikvidenskab, kandidat 9% 12 36% 13

AR Nordisk sprog og litteratur, kandidat 8% 38 21% 31

AR Oplevelsesøkonomi, kandidat 30% 39 34% 32

AR Pædagogisk antropologi og globalisering, kandidat 21% 82 21% 73
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BILAG 22: NØGLETAL VEDRØRENDE LEDIGHED 2014-2015

TABEL 1: LEDIGHEDSGRADER FOR PROFFESIONSBACHELORER OG KANDIDATER I PROCENT
FAKULTET UDDANNELSE 2011 2011-n 2012 2012-n

AR Pædagogisk antropologi, kandidat 21% 82 21% 73

AR Pædagogisk filosofi, kandidat 16% 16 9% 16

AR Pædagogisk psykologi, kandidat 15% 150 14% 188

AR Pædagogisk sociologi, kandidat 22% 97 13% 96

AR Religionsvidenskab, kandidat 28% 27 17% 26

AR Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, kandidat 9% 6 0% 5

AR Teologi, kandidat 28% 37 30% 42

AR Tysk, kandidat 8% 8 8% 7

AR Videnskabsstudier, kandidat - - - -

AR Æstetik og kultur, kandidat 28% 15 50% 19

AR Østeuropa, kandidat 20% 31 17% 11

BSS Business Development Engineer, bachelor 14% 9 6% 14

BSS Erhvervssprog i engelsk, kandidat 28% 46 38% 44

BSS Erhvervssprog i fransk, kandidat - - 22% 14

BSS Erhvervssprog i spansk, kandidat 16% 22 35% 14

BSS Erhvervssprog i tysk, kandidat 18% 27 13% 15

BSS Erhvervssprog i virksomhedskommunikation, kandidat 23% 152 19% 161

BSS Erhvervsøkonomi merc, kandidat 10% 472 13% 567

BSS Erhvervsøkonomi soc, kandidat 5% 104 4% 135

BSS Erhvervsøkonomi-erhvervsret, kandidat 23% 40 8% 22

BSS Global Management and Manufacturing, Diplomingeniør 12% 17 10% 17

BSS Innovation Management, Kandidat 5% 104 4% 135

BSS It, kommunikation og organisation, kandidat 10% 27 9% 63

BSS Jura, kandidat 12% 223 10% 236

BSS Psykologi, kandidat 9% 142 8% 167

BSS Revision, kandidat 4% 65 2% 65

BSS Samfundsfag, kandidat 10% 128 9% 136

BSS Statskundskab, kandidat 10% 128 9% 136

BSS Teknologibaseret forretningsudvikling, kandidat 18% 17 13% 36

BSS Økonomi, kandidat 5% 104 4% 135

HE Idræt, kandidat 8% 11 10% 22

HE Klinisk tandteknik, kort videregående 17% 13 - -

HE Medicin, kandidat 1% 279 1% 276

HE Odontologi, kandidat 2% 54 1% 52

HE Sundhedsfag, kandidat 3% 23 8% 21

HE Sundhedsteknologi, Diplomingeniør - - 18% 11

HE Sygepleje, kandidat 3% 36 3% 43

HE Tandpleje, bachelor 16% 51 13% 37

ST Agrobiologi, kandidat 13% 18 26% 25

ST Astronomi, kandidat - - 2% 8
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BILAG 22: NØGLETAL VEDRØRENDE LEDIGHED 2014-2015

TABEL 1: LEDIGHEDSGRADER FOR PROFFESIONSBACHELORER OG KANDIDATER I PROCENT
FAKULTET UDDANNELSE 2011 2011-n 2012 2012-n

ST Bioinformatik, kandidat - - - -

ST Biologi, kandidat 23% 50 13% 54

ST Biomedicinsk teknik (med.) 18% 10 16% 13

ST Biomedicinsk teknologi, kandidat 18% 10 16% 13

ST Bioprocesteknologi, Diplomingeniør 5% 60 5% 46

ST Biosystemteknologi (cand.scient.tech.) - - 20% 11

ST Biosystemteknologi (civilingeniør) - - 20% 11

ST Byggeri (civilingeniør) 2% 35 3% 29

ST Bygning, Diplomingeniør 5% 128 10% 150

ST Bygningsdesign, Diplomingeniør 5% 128 10% 150

ST Computerteknologi (cand.scient.tech.) 5% 18 0% 24

ST Computerteknologi (civilingeniør) 5% 18 0% 24

ST Datalogi, kandidat 2% 47 2% 33

ST Electronic Design, Diplomingeniør 8% 11 6% 20

ST Elektrisk energiteknologi, Diplomingeniør - - 0% 7

ST Elektronik, Diplomingeniør 2% 29 1% 28

ST Elektroteknologi (cand.scient.tech.) 0% 32 6% 32

ST Elektroteknologi (civilingeniør) 0% 32 6% 32

ST Fysik, kandidat 0% 32 6% 32

ST Geofysik, kandidat - - 0% 5

ST Geologi, kandidat 12% 10 9% 10

ST Informations- og kommunikationsteknologi, Diplomingeniør 5% 60 5% 46

ST IT produktudvikling, kandidat - - - -

ST Jordbrug, natur og miljø, kandidat 13% 18 26% 25

ST Kemi og bioteknologi (cand.scient.tech.) 3% 46 11% 69

ST Kemi og bioteknologi (civilingeniør) 3% 46 11% 69

ST Kemi, kandidat 3% 46 11% 69

ST Maskinteknik, Diplomingeniør 6% 69 4% 56

ST Matematik, kandidat 4% 9 4% 10

ST Matematik-økonomi, kandidat 2% 26 1% 23

ST Medicinalkemi, kandidat 3% 46 11% 69

ST Mekanik (civilingeniør) 9% 22 6% 14

ST Molekylær ernæring og fødevareteknologi, kandidat 13% 18 26% 25

ST Molekylær medicin, kandidat - - 31% 5

ST Molekylærbiologi, kandidat 15% 40 12% 51

ST Nanoscience, kandidat 3% 24 4% 30

ST Statistik, kandidat 7% 8 1% 8

ST Teknisk Geologi (cand.scient.techn.) - - - -

ST Teknisk Geologi (civilingeniør) - - - -
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Bilag 26 indeholder uddannelsesspecifikke frafaldsop-
gørelser på alle Aarhus Universitets ordinære uddannel-
ser for opgørelsesårene 2014 og 2015. Opgørelserne 
omfatter i nævnte rækkefølge:

1) Frafald på første år af bachelor- og professionsba- 
 cheloruddannelser
2) Samlet frafald på bachelor- og professionsbachelor- 
 uddannelser
3) Samlet frafald på kandidatuddannelser

For alle opgørelser gælder, at de følger de nationale 
definitioner, der ligger til grund for universiteternes ind-
beretninger til Universiteternes Statistiske Beredskab. I 
forhold til de tre listede opgørelser har det følgende kon-
sekvenser:

1) Frafald på første år af bachelor- og professionsba- 
 cheloruddannelser opgøres som procentandelen  
 af det forudgående års KOT-optagne pr. 1. oktober,  
 der ikke er indskrevet på samme uddannelse pr.  
 1. oktober i opgørelsesåret. For uddannelser med 
  vinterstart opgøres på samme måde et år efter  
 studiestart (1. marts).

Eksempelvis startede 88 studerende på bacheloruddan-
nelsen i antropologi i september 2014. Af disse afbrød 
14 studerende deres studier inden 1. oktober 2015, hvil-
ket giver en frafaldsprocent på 15 pct. i måleåret 2015.

2) Det samlede frafald på bachelor- og professionsba- 
 cheloruddannelser opgøres som procentandelen af  
 en optagelsesårgang, der efter normeret studietid  
 plus et år hverken står registreret som aktive eller  
 færdiguddannede.
Eksempelvis startede 93 studerende på bacheloruddan-
nelsen i antropologi i september 2011. Da uddannelsen 
er normeret til tre år opgøres frafaldet efter normeret 
tid plus et år i oktober 2015. På det tidspunkt havde 24 
studerende afbrudt deres uddannelse, hvilket giver en 
frafaldsprocent på 25,8 pct.

3) Det samlede frafald på kandidatuddannelser  
 opgøres som procentandelen af udgangspopulati- 
 onen, der efter normeret studietid plus et år hverken 
 står registreret som aktive eller færdiguddannede.  
 Studerende, der på opgørelsestidspunktet af  
 eksamensmæssige eller SU-mæssige grunde er  
 indskrevet sideløbende på bacheloruddannelse  
 eller på eventuelle overgangsindskrivningsformer,  
 medtages ikke. 

Eksempelvis startede 134 studerende på kandidatud-
dannelsen i statskundskab i september 2012. Da ud-
dannelsen er normeret til to år opgøres frafaldet efter 
normeret tid plus et år i oktober 2015. På det tidspunkt 
havde 24 studerende afbrudt deres uddannelse, hvilket 
giver en frafaldsprocent på 17,9 pct.
  
For yderligere oplysninger om opgørelsesmetoder og 
definitioner henvises til Universiteternes Statistiske Bered-
skab 2014 – Læsevejledning og definitionsmanual via 
dette link:

Bilag 23:  
NØGLETAL VEDRØRENDE FRAFALD 2014-2015

http://dkuni.dk/Statistik/~/media/Files/Statistik/Samlet%20definitionsmanual%20160615.ashx
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BILAG 23: NØGLETAL VEDRØRENDE FRAFALD 2014-2015

TABEL 1: FRAFALD PÅ FØRSTE ÅR AF BACHELORUDDANNELSERNE I PROCENTER
Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

AR Antropologi, bachelor 14% 91 16% 88

AR Arabisk og islamstudier, bachelor 15% 33 29% 82

AR Brasilianske studier, bachelor 17% 18 15% 20

AR Digital design - it, æstetik og interaktion, bachelor 21% 42 29% 42

AR Dramaturgi, bachelor 17% 53 27% 51

AR Engelsk, bachelor 20% 89 23% 102

AR Filosofi, bachelor 24% 75 20% 71

AR Forhistorisk arkæologi, bachelor 16% 25 17% 24

AR Fransk, bachelor 43% 21 21% 14

AR Græsk, bachelor - 0 75% 4

AR Historie, bachelor 17% 127 20% 119

AR Idéhistorie, bachelor 31% 52 23% 57

AR Informationsvidenskab, bachelor 16% 70 27% 67

AR Italiensk, bachelor 36% 11 25% 20

AR Japanstudier, bachelor 29% 31 25% 28

AR Kinastudier, bachelor 16% 25 31% 29

AR Klassisk arkæologi, bachelor 16% 19 37% 19

AR Klassisk filologi, bachelor 45% 20 15% 13

AR Kunsthistorie, bachelor 20% 66 29% 58

AR Latin, bachelor - 0 25% 4

AR Lingvistik, bachelor 16% 38 28% 36

AR Litteraturhistorie, bachelor 17% 52 10% 51

AR Medievidenskab, bachelor 11% 105 7% 104

AR Middelalder- og renæssancearkæologi, bachelor 12% 26 20% 25

AR Musikvidenskab, bachelor 8% 53 11% 38

AR Nordisk sprog og litteratur, bachelor 26% 106 16% 103

AR Religionsvidenskab, bachelor 28% 60 17% 66

AR Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bachelor 21% 33 30% 33

AR Sydasienstudier, bachelor 25% 24 32% 22

AR Teologi, bachelor 21% 73 41% 69

AR Tysk sprog, litteratur og kultur, bachelor 30% 30 36% 36

AR Uddannelsesvidenskab, bachelor 17% 214 21% 192

AR Æstetik og kultur, bachelor 21% 39 31% 35

AR Østeuropa, bachelor 27% 30 36% 28

ST Agrobiologi, bachelor 17% 35 28% 36

ST Biologi, bachelor 13% 136 17% 141

ST Bioteknologi, Diplomingeniør 13% 53 18% 56

ST Bygning, Diplomingeniør 19% 148 21% 144

ST Bygningsdesign, Diplomingeniør 35% 103 41% 113

ST Datalogi, bachelor 26% 152 43% 148

ST Electronic Design, Diplomingeniør 25% 16 22% 9

ST Elektrisk energiteknologi, Diplomingeniør 34% 38 33% 42

ST Elektronik, Diplomingeniør 25% 108 38% 103
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BILAG 23: NØGLETAL VEDRØRENDE FRAFALD 2014-2015

TABEL 1: FRAFALD PÅ FØRSTE ÅR AF BACHELORUDDANNELSERNE I PROCENTER
Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

ST Fysik, bachelor 30% 115 30% 92

ST Geoscience, bachelor 18% 104 24% 50

ST Informations- og kommunikationsteknologi, Diplomingeniør 23% 93 35% 104

ST IT, bachelor 26% 66 43% 65

ST Kemi, bachelor 20% 70 19% 37

ST Kemi, Diplomingeniør 6% 36 14% 35

ST Maskinteknik, Diplomingeniør 14% 154 14% 174

ST Matematik, bachelor 28% 121 27% 62

ST Matematik-økonomi, bachelor 29% 70 50% 86

ST Medicinalkemi, bachelor 24% 46 33% 45

ST Molekylær medicin, bachelor 14% 58 14% 56

ST Molekylærbiologi, bachelor 12% 96 26% 89

ST Nanoscience, bachelor 31% 68 37% 59

ST Sundhedsteknologi, Diplomingeniør 16% 44 13% 48

HE Folkesundhedsvidenskab, bachelor 17% 54 20% 51

HE Idræt, bachelor 5% 80 5% 78

HE Medicin, bachelor 5% 465 6% 468

HE Odontologi, bachelor 10% 73 15% 71

HE Tandpleje, bachelor 14% 74 17% 77

BSS Business Development Engineer, bachelor 15% 47 18% 68

BSS Erhvervsøkonomi HA, bachelor 22% 945 24% 938

BSS Erhvervsøkonomi, bachelor 46% 74 48% 64

BSS Erhvervsøkonomi-erhvervsret, bachelor 25% 141 11% 160

BSS Global Management and Manufacturing, Diplomingeniør 15% 20 26% 23

BSS International kommunikation og multimedier, bachelor 25% 81 - 0

BSS International virksomhedskommunikation, bachelor 23% 526 31% 484

BSS Jura, bachelor 15% 413 16% 409

BSS Offentlig politik og økonomi, bachelor  -  - 38% 32

BSS Psykologi, bachelor 7% 194 9% 207

BSS Samfundsfag, bachelor 10% 30 27% 33

BSS Statskundskab, bachelor 11% 258 15% 259

BSS Økonomi, bachelor 32% 189 28% 170
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BILAG 23: NØGLETAL VEDRØRENDE FRAFALD 2014-2015

TABEL 2: SAMLET FRAFALD PÅ BACHELOR- OG PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSERNE I PROCENTER
Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

AR Antropologi, bachelor 29% 93 26% 93

AR Arabisk og islamstudier, bachelor 53% 34 56% 34

AR Brasilianske studier, bachelor 40% 15 76% 17

AR Digital design - it, æstetik og interaktion, bachelor 36% 42 33% 45

AR Dramaturgi, bachelor 31% 55 31% 49

AR Engelsk, bachelor 30% 107 29% 102

AR Filosofi, bachelor 43% 70 45% 76

AR Forhistorisk arkæologi, bachelor 41% 29 32% 25

AR Fransk, bachelor 38% 21 41% 22

AR Græsk, bachelor 100% 1 100 % 4

AR Historie, bachelor 28% 129 37% 126

AR Idéhistorie, bachelor 18% 49 38% 52

AR Informationsvidenskab, bachelor 21% 73 15% 72

AR Italiensk, bachelor 50% 14 63% 16

AR Japanstudier, bachelor 54% 24 35% 31

AR Kinastudier, bachelor 47% 32 57% 30

AR Klassisk arkæologi, bachelor 50% 14 50% 20

AR Klassisk filologi, bachelor 67% 6 91% 11

AR Kunsthistorie, bachelor 39% 65 21% 63

AR Latin, bachelor 100% 2 100% 1

AR Lingvistik, bachelor 41% 32 32% 38

AR Litteraturhistorie, bachelor 19% 54 25% 55

AR Medievidenskab, bachelor 17% 109 17% 109

AR Middelalder- og renæssancearkæologi, bachelor 36% 31 40% 25

AR Musikvidenskab, bachelor 25% 53 13% 53

AR Nordisk sprog og litteratur, bachelor 22% 111 29% 117

AR Religionsvidenskab, bachelor 32% 60 38% 61

AR Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bachelor 27% 34 55% 31

AR Sydasienstudier, bachelor 69% 13 57% 21

AR Teologi, bachelor 41% 56 59% 78

AR Tysk sprog, litteratur og kultur, bachelor 49% 41 51% 41

AR Uddannelsesvidenskab, bachelor 26% 186 33% 224

AR Æstetik og kultur, bachelor 28% 32 18% 39

AR Østeuropa, bachelor 63% 19 72% 32

ST Agrobiologi, bachelor 36% 22 29% 21

ST Biologi, bachelor 27% 146 36% 163

ST Bioprocesteknologi, Diplomingeniør 38% 32 31% 26

ST Bioteknologi, bachelor 53% 34 43% 23

ST Bygning, Diplomingeniør 36% 132 32% 155

ST Bygningsdesign, Diplomingeniør 29% 96 43% 96

ST Datalogi, bachelor 49% 115 50% 159

ST Electronic Design, Diplomingeniør 45% 31 36% 28

ST Elektrisk energiteknologi, Diplomingeniør 32% 25 41% 34
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BILAG 23: NØGLETAL VEDRØRENDE FRAFALD 2014-2015

TABEL 2: SAMLET FRAFALD PÅ BACHELOR- OG PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSERNE I PROCENTER
Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

ST Elektronik, Diplomingeniør 44% 97 47% 101

ST Fysik, bachelor 42% 106 43% 107

ST Geoscience, bachelor 36% 39 55% 29

ST Geoteknologi, bachelor 50% 2 67% 3

ST Informations- og kommunikationsteknologi, Diplomingeniør 48% 86 43% 87

ST IT, bachelor 38% 56 34% 58

ST Kemi og teknologi, bachelor 31% 29 63% 30

ST Kemi, bachelor 35% 48 20% 60

ST Maskinteknik, Diplomingeniør 30% 89 26% 125

ST Matematik, bachelor 45% 80 44% 103

ST Matematik-økonomi, bachelor 37% 43 61% 71

ST Medicinalkemi, bachelor 41% 49 68% 47

ST Molekylær medicin, bachelor 40% 58 34% 58

ST Molekylærbiologi, bachelor 32% 69 43% 94

ST Nanoscience, bachelor 49% 37 55% 44

ST Sundhedsteknologi, Diplomingeniør 17% 23 28% 25

HE Folkesundhedsvidenskab, bachelor 22% 55 34% 53

HE Idræt, bachelor 14% 57 17% 89

HE Medicin, bachelor 14% 468 15% 474

HE Odontologi, bachelor 18% 68 18% 72

BSS Business Development Engineer, bachelor 80% 54 95% 56

BSS Erhvervsøkonomi HA, bachelor 31% 1064 35% 1121

BSS Erhvervsøkonomi, bachelor 44% 80 72% 75

BSS Global Management and Manufacturing, Diplomingeniør 39% 36 38% 29

BSS International kommunikation og multimedier, bachelor 41% 104 29% 83

BSS International virksomhedskommunikation, bachelor 29% 464 39% 466

BSS Jura, bachelor 27% 426 23% 436

BSS Psykologi, bachelor 14% 209 13% 204

BSS Samfundsfag, bachelor 31% 16 21% 14

BSS Statskundskab, bachelor 23% 231 25% 255

BSS Økonomi, bachelor 48% 193 50% 191
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TABEL 3: SAMLET FRAFALD PÅ KANDIDATUDDANNELSER I PROCENTER
Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

AR Antropologi, kandidat 19% 69 24% 67

AR Arabisk og islamstudier, kandidat 25% 8 44% 9

AR Brasiliansk, kandidat 0% 3 - 0

AR Didaktik (dansk), kandidat 18% 56 39% 31

AR Didaktik (matematik), kandidat 29% 7 11% 9

AR Didaktik (materiel kultur), kandidat 13% 24 29% 28

AR Didaktik (musikpædagogik), kandidat 10% 10 40% 10

AR Digital design, kandidat 13% 39 17% 41

AR Dramaturgi, kandidat 22% 18 25% 12

AR Engelsk, kandidat 13% 46 11% 38

AR Europas religiøse rødder, kandidat 50% 8 20% 5

AR Europastudier, kandidat 17% 29 26% 27

AR Filosofi, kandidat 20% 25 7% 15

AR Forhistorisk arkæologi, kandidat 8% 12 50% 2

AR Fransk, kandidat 0% 2 0% 2

AR Generel pædagogik, kandidat 17% 102 29% 115

AR Græsk, kandidat 100% 2 - 0

AR Historie, kandidat 10% 60 10% 59

AR Idéhistorie, kandidat 18% 11 10% 10

AR Informationsvidenskab, kandidat 16% 51 12% 69

AR Internationale studier, kandidat 4% 50 9% 34

AR IT didaktisk design, kandidat 55% 22 40% 40

AR Italiensk, kandidat 0% 1 0% 1

AR Japanstudier, kandidat 0% 1 50% 2

AR Journalism and Media, kandidat 12% 59 4% 70

AR Journalistik, kandidat 16% 68 25% 87

AR Kinastudier, kandidat 13% 16 38% 8

AR Klassisk arkæologi, kandidat 0% 4 - 0

AR Klassisk filologi, kandidat 0% 2 0% 1

AR Kognitiv semiotik, kandidat 32% 19 19% 21

AR Kunsthistorie, kandidat 11% 36 29% 24

AR Latin, kandidat 0% 1 - 0

AR Latinamerikastudier, kandidat 100% 1 25% 4

AR Lifelong Learning, kandidat 0% 3 5% 22

AR Lingvistik, kandidat 18% 17 46% 13

AR Litteraturhistorie, kandidat 7% 15 11% 27

AR Medievidenskab, kandidat 10% 81 14% 74

AR Middelalder- og renæssancearkæologi, kandidat 40% 5 6% 17

AR Miljø- og konfliktanalyse, kandidat 8% 12 13% 23

AR Musikvidenskab, kandidat 20% 25 6% 16

AR Nordisk sprog og litteratur, kandidat 16% 49 11% 46
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TABEL 3: SAMLET FRAFALD PÅ KANDIDATUDDANNELSER I PROCENTER
Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

AR Oplevelsesøkonomi, kandidat 8% 40 17% 46

AR Pædagogisk antropologi, kandidat 19% 129 34% 122

AR Pædagogisk filosofi, kandidat 32% 184 31% 72

AR Pædagogisk psykologi, kandidat 16% 258 26% 289

AR Pædagogisk sociologi, kandidat 26% 158 29% 203

AR Religionsvidenskab, kandidat 14% 29 24% 34

AR Retorik, kandidat - - 10% 40

AR Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, kandidat 43% 7 25% 4

AR Teologi, kandidat 5% 40 6% 18

AR Tysk, kandidat 0% 10 11% 9

AR Æstetik og kultur, kandidat 15% 27 29% 24

AR Østeuropa, kandidat 33% 3 0% 2

ST Agrobiologi, kandidat 7% 14 13% 16

ST Astronomi, kandidat 0% 2 0% 3

ST Bioinformatik, kandidat 33% 3 0% 1

ST Biologi, kandidat 3% 40 2% 42

ST Biomedicinsk teknik (med.) 36% 11 6% 16

ST Biomedicinsk teknologi, kandidat 13% 8 9% 11

ST Biosystemteknologi (cand.scient.tech.) - 0 25% 4

ST Biosystemteknologi (civilingeniør) 29% 7 0% 3

ST Byggeri (civilingeniør) 16% 38 10% 51

ST Computerteknologi (cand.scient.tech.) 0% 1 - 0

ST Computerteknologi (civilingeniør) 36% 36 11% 36

ST Datalogi, kandidat 14% 58 16% 25

ST Elektroteknologi (cand.scient.tech.) - 0 100% 1

ST Elektroteknologi (civilingeniør) 33% 6 67% 6

ST Fysik, kandidat 8% 51 14% 14

ST Geofysik, kandidat - 0 20% 5

ST Geologi, kandidat 15% 13 17% 6

ST IT produktudvikling, kandidat 0% 13 5% 22

ST Jordbrug, natur og miljø, kandidat 0% 6 33% 12

ST Kemi og bioteknologi (cand.scient.tech.) - 0 50% 2

ST Kemi og bioteknologi (civilingeniør) 21% 19 4% 27

ST Kemi, kandidat 0% 28 18% 11

ST Matematik, kandidat 10% 21 7% 15

ST Matematik-økonomi, kandidat 0% 22 8% 12

ST Medicinalkemi, kandidat 10% 20 13% 15

ST Mekanik (civilingeniør) 24% 42 5% 20

ST Molekylær ernæring og fødevareteknologi, kandidat 0% 11 11% 9

ST Molekylær medicin, kandidat 7% 28 5% 22

ST Molekylærbiologi, kandidat 14% 36 12% 26

ST Nanoscience, kandidat 4% 28 0% 15
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TABEL 3: SAMLET FRAFALD PÅ KANDIDATUDDANNELSER I PROCENTER
Fakultet Uddannelse 2014 2014-n 2015 2015-n

ST Neuroscience and Neuroimaging, kandidat - 0 100% 2

ST Statistik, kandidat 20% 5 0% 2

ST Sustainable Animal Nutrition and Feeding - 0 0% 9

ST Teknisk Geologi (civilingeniør) 17% 6 17% 6

ST Videnskabsstudier, kandidat 0% 1 0% 1

HE Idræt, kandidat 4% 28 18% 33

HE Medicin, kandidat 1% 298 3% 265

HE Odontologi, kandidat 0% 55 - *

HE Sundhedsfag, kandidat 0% 26 7% 29

HE Sygepleje, kandidat 15% 55 15% 74

BSS Erhvervssprog i engelsk, kandidat 18% 39 12% 33

BSS Erhvervssprog i fransk, kandidat 0% 6 13% 8

BSS Erhvervssprog i spansk, kandidat 11% 18 19% 26

BSS Erhvervssprog i tysk, kandidat 17% 24 18% 17

BSS Erhvervssprog i virksomhedskommunikation, kandidat 6% 156 12% 144

BSS Erhvervsøkonomi merc, kandidat 6% 640 7% 557

BSS Erhvervsøkonomi soc, kandidat 8% 25 14% 35

BSS Erhvervsøkonomi-erhvervsret, kandidat - - 10% 39

BSS It, kommunikation og organisation, kandidat 5% 58 4% 80

BSS Jura, kandidat 7% 333 7% 255

BSS Psykologi, kandidat 5% 256 1% 203

BSS Revision, kandidat 6% 96 8% 106

BSS Samfundsfag, kandidat 33% 12 13% 8

BSS Statskundskab, kandidat 9% 149 18% 134

BSS Teknologibaseret forretningsudvikling, kandidat 21% 70 17% 75

BSS Økonomi, kandidat 8% 107 15% 122

* Af indskrivningstekniske årsager er udgangspopulationen for kandidatoptaget på odontologi i 2012 ikke registreret korrekt i de studieadministrative 
 systemer. Frafaldsprocenten er på den baggrund ikke opgjort i de officielle nøgletal.
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