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S A G S N O T A T  

Vedr. Aktivitetsindberetning 2019 på uddannelsesområdet 

Sagsbehandler Uddannelsesservice 
 
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) modtog i oktober 
indberetning af aktivitet på uddannelsesområdet. 

Indberetningen indeholder blandt andet oplysninger om det samlede antal 
beståede eksaminer omregnet til studenterårsværk (STÅ), tal for omfanget 
af udveksling samt opgørelse af optag af studerende på KU’s bachelor- og 
kandidatuddannelser.  

I dette notat redegøres for STÅ-indberetning og optag. 

 

STÅ-indberetning 

I 2019 indberettede KU 26.810 STÅ, hvilket samlet set udløser et 
taxametertilskud på 1,26 mia. kr.  

Til sammenligning var STÅ-optjeningen i 2018 på 27.092 og 
taxametertilskuddet på 1,76 mia. kr.  

Faldet i STÅ var forventet, da antallet af studerende på KU er faldende. Det 
skyldes ikke mindst den ledighedsbaserede dimensionering af optaget af nye 
bachelor- og kandidatstuderende, som betyder, at der optages færre og færre 
på en stor del af KU’s uddannelser. 

Det relativt markante fald i tilskud skyldes primært bevillingsreformen, som 
har reduceret de tilskudsudløsende takster med cirka 25 %. Reformen 
betyder samtidig, at en stor del af tilskuddet nu er omlagt til en 
grundbevilling samt et resultatafhængigt tilskud for dimittendernes studietid 
og beskæftigelsesgrad. 



 

SIDE 2 AF 5 I 2016 oplevede KU og den øvrige sektor en kraftig stigning i STÅ-
optjeningen på grund af effekterne af studiefremdriftsreformen, som havde 
til formål at få de studerende hurtigere igennem studierne. Siden da har 
STÅ-optjeningen været faldende, hvilket også skyldes et fald i optaget af 
studerende gennem en årrække på grund af den ledighedsbaserede 
dimensionering. I figur 1 ses udviklingen af STÅ-optjeningen de seneste 
fem år. 
 

Figur 1. STÅ-optjening 2015-2019. 

 
Kilde: KU’s egne opgørelser af STÅ-indberetningerne 2015-19. 

 
Den samlede STÅ-nedgang er primært lokaliseret på Det Humanistiske 
Fakultet, hvor dimensioneringen mærkes mest. Som det fremgår af figur 2 
herunder, er det således kun Det Humanistiske og Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der har oplevet et fald i STÅ-optjeningen, 
skønt faldet for sidstnævnte dog er meget minimalt. 

 

  



 

SIDE 3 AF 5 Figur 2. STÅ-udvikling pr. fakultet 2018-2019. 

 
Kilde: KU’s egne opgørelser af STÅ-indberetningerne 2018-19. 

 

Det Humanistiske Fakultet har oplevet et fald i STÅ fra 2018 til 2019 på 8 
%, og samlet set er STÅ-optjeningen faldet 1 % på KU. Stigningen på 5 % 
Det Teologiske Fakultet skal ses i lyset af, at der er tale om stigning fra 365 
til 385 STÅ.  

Som nævnt har bevillingsreformen betydet, at STÅ-taksterne er sat ned med 
cirka 25 %. Det giver derfor ikke mening at sammenligne STÅ-indtægterne 
for 2018 og 2019. 

 

Optag 2019 

Begrænsningen i både bachelor- og kandidatoptag som følge af den 
ministerielt fastsatte ledighedsbaserede dimensionering har i flere år kunnet 
ses på optagstallene. I 2019 ser det dog ud til, at udviklingen i nogen grad er 
vendt. Samlet set har KU optaget 6.859 nye bachelorstuderende i 2019, 
hvilket er 217 studerende flere end i 2018 svarende til en stigning på 3,3 %. 
Stigningen er fordelt i større eller mindre grad på alle fakulteter. 

Figur 4 viser udviklingen i bacheloroptaget fra 2015-2019. 
 

  



 

SIDE 4 AF 5 Figur 4. Udviklingen i optag til bacheloruddannelserne i perioden 2015-2019 opgjort pr. 1. 

oktober. 

 
Kilde: KU’s egne opgørelser på baggrund af indberetning til SIU.  

 
Det Humanistiske Fakultet har haft det største fald i bacheloroptaget i 
perioden, hvor tallet er faldet fra 2.230 til 1.688 svarende til 24 %. 

Stigningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er primært med 
baggrund i muligheden for øget optag på medicinuddannelsen på landsplan, 
hvilket for KU’s vedkommende har betydet 90 ekstra pladser på 
uddannelsen. 

På bacheloruddannelserne er dimensioneringen fuldt indfaset, og derfor 
forventes der ikke længere et fald i bacheloroptaget fremover, men derimod 
en lille stigning. 

Kandidatoptaget er også påvirket af dimensioneringen, men den fulde effekt 
af den nuværende dimensioneringsplan ses først i 2021, hvor 
dimensioneringen er fuldt indfaset. Figur 5 viser udviklingen i 
kandidatoptag i perioden 2015-2019. 

  



 

SIDE 5 AF 5 Figur 5. Udvikling i optag til kandidatuddannelserne i perioden 2015-2019 opgjort pr. 1. 

oktober. 

 

Kilde: KU’s egne opgørelser på baggrund af indberetning til SIU.  

 

Studiefremdriftsreformen havde også betydning for den kraftige stigning i 
kandidatoptaget i 2016, da mange flere bachelorer dimitterede end normalt.   

Faldet i kandidatoptag fra 2016 til 2019 er særlig tydeligt på Det 
Humanistiske Fakultet, da dimensioneringen af optag rammer hårdere her. 

US forventer, at optaget af kandidatstuderende på Det Humanistiske 
Fakultet vil stabilisere sig i de kommende år, og samlet set er der generelt 
udsigt til, at KU’s kandidatoptag vil være stigende fremover.  

 




