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Optaget på AAU matcher sidste års flotte optag
Aalborg Universitet har i år tilbudt optagelse til 4.672 studerende på universitetets 81 bachelor- og
professionsbacheloruddannelser i Aalborg, København og Esbjerg. Årets optag byder på et mindre fald på
-42 færre optagne (-0,9 %) sammenlignet med sidste års optag på samme tidspunkt. Dette mindre fald skal
ses i lyset af indfasningen af dimensioneringen og AAU´s egen fastsatte adgangsbegrænsninger, samt at
AAU udbyder to færre uddannelser end i 2017 (Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og
Ingeniøruddannelsen i Maskinkonstruktion). Der udbydes således 213 færre studiepladser i 2018 ift. 2017.
Optaget må derfor siges at være tilfredsstillende.
De 4.672 studerende er fordelt med 4.111 i Aalborg (-55, -1,3%), 464 i København (+7, +1,5%) og 97 i
Esbjerg (+6, +6,6%).
Faldet i antal optagne er hovedsagelig på de Humanistiske uddannelser, der i alt har optaget 845
studerende svarende til -30 (-3,4%). Det største fald ses på HUM-uddannelserne i Aalborg, med et optag på
778 studerende, hvilket svarer til -35 studerende (-4,3%). Det skyldes overvejende, at der udbydes færre
studiepladser pga. indfasning af dimensionering. HUM uddannelsen i København (Kommunikation og
digitale medier) har optaget 67 studerende, svarende til en stigning på 5 studerende (+8,1%).
På det Samfundsvidenskabelige område er der optaget 1.462 studerende, svarende til et fald på -22 (1,5%). Også her skal forklaringen findes i færre udbudte studiepladser pga. dimensionering og egen fastsat
adgangsbegrænsning. Eksempelvis udbyder bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA-)50 færre
studiepladser i år sammenlignet med optaget 2017.
Samlet har ENG og TECH uddannelser optaget 1.937 studerende, hvilket er det samme som i 2017.
ENG-uddannelserne har optaget i alt 753 studerende, svarende til en stigning på 9 studerende (1,2%)
sammenlignet med 2017 optaget. Stigningen i antal optagne er sket på ENG-uddannelserne i Esbjerg med 8
flere studerende (8,2%) og på én ENG-uddannelse i København (Sustainable Biotechnology) med 8
studerende (28,6%). Antallet af optagne på ENG-uddannelserne i Aalborg er faldet med -7 (-1,1%).
TECH-uddannelserne har optaget 1.184 studerende, svarende til et lille fald på -9 studerende (-0,8%)
sammenlignet med 2017 optaget. I Esbjerg er optaget på TECH uddannelserne faldet med -2 studerende (100%), hvilket skyldes, at Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik ikke er udbudt i 2018. I København er
antallet af optagne faldet med -6 studerende (-1,7%). Her er forklaringen på det mindre fald, at Medialogy i
København er blevet yderligere dimensioneret med 30 pladser. I Aalborg er der optaget -1 færre (-0,1%) på
TECH uddannelserne.

Det Sundhedsvidenskabelige område har optaget 428 studerende, svarende til en stigning på 10
studerende (+2,3%).

Udvikling i antal optagne fordelt på Campus
Fordelingen af antal optagne på de tre Campus ved Aalborg Universitet viser, at Campus Aalborg oplever et
mindre fald i antal optagne på -1,3% (-55) sammenlignet med optaget 2017. Et fald der kan begrundes med
indfasningen af dimensioneringen, herunder International Virksomhedskommunikation i Engelsk der
udbyder hele 42 færre pladser i år ift. 2017. Både Campus København og Campus Esbjerg oplever begge
stigninger i antallet af optagne i forhold til optaget 2017 med hhv. + 6,6% (+6) i Esbjerg og +1,5% (+7) i
København. Bacheloruddannelsen i Energi og Diplomingeniøruddannelsen Byggeri og Anlæg skal tilskrives
fremgangen i Esbjerg. Campus København oplever fremgang på enkelte uddannelser under alle
hovedområder, hvorfor stigningen ikke kan tilskrives specifikke uddannelser.

Tilbud om studieplads ved Aalborg Universitet
Ved optaget den 28. juli 2018 er der tilbudt optagelse til alle kvalificerede ansøgere på 51 ud af 81
uddannelser. I 2017 optog vi alle kvalificerede på 63 ud af 83 uddannelser. I år er der altså 12 færre
uddannelser med ledige pladser – hvilket skal ses i lyset af, at der i 2018 er udbudt to færre uddannelser.
Der er kun 5 ud af 11 engelsksprogede uddannelser, der har ledige pladser, hvorimod der i 2017 blev
udbudt ledige pladser på 7 ud af 11 engelsksprogede uddannelser. I København udbydes der i år ikke ledige
pladser på TECH uddannelserne, hvilket er en væsentlig ændring i forhold til optaget 2017, hvor der blev
udbudt ledige pladser på 3 ud af 6 uddannelser. Der udbydes stadig ledige pladser på de to
engelsksprogede ENG-uddannelser
At der udbydes færre uddannelser med ledige pladser skyldes, at der på nogle uddannelser udbydes færre
pladser pga. dimensionering, og pga. at AAU har indført adgangsbegrænsning på yderligere to uddannelser
fra og med i år (Dipl.ing. i Eksportteknologi og Ingeniøruddannelsen i Globale forretningssystemer). På
andre uddannelser har overbookningen været mindre.
1. prioritetsoptagne ved Aalborg Universitet
Ved optaget den 28. juli 2018 har Aalborg Universitet modtaget 5,421 1. prioritetsansøgninger, hvilket
svarer til 33,6% af det samlede antal ansøgninger. Ud af disse ansøgninger var 4.849 ansøgninger
kvalificerede, hvilket vil sige at de opfyldte de enkelte studiers generelle såvel som specifikke adgangskrav.
Der er tilbudt optagelse til 3.712 ansøgere, hvilket svarer til 76,6 % af de kvalificerede 1.
prioritetsansøgninger. Der er således afvist 1.137 kvalificerede 1. prioritetsansøgninger i forbindelse med
optagelsen 2018 svarende til 23,4%. At der er afviste 1. prioritetsansøgningerne betyder ikke, at disse
ansøgere ikke får tilbudt en studieplads. De kan således være tilbudt optagelse på en lavere prioritet ved
Aalborg Universitet såvel som på en lavere prioritet ved et af de andre universiteter.
Andelen af afviste kvalificerede 1.prioritetsansøgninger skal ses i lyset af, at Aalborg Universitet i år har
oplevet en stigning i grænsekvotienten på flere af de dimesionerede/adgangsbegrænsede uddannelser i
takt med at der udbydes færre studiepladser.

På følgende uddannelser er der afviste kvalificerede ansøgere (grænsekvotienten i kvote 1 er
angivet i parentes):
Int. Virksomhedskommunikation i Engelsk (6,6); Engelsk (5,3); Language and International Studies, English
(5,9); Historie (5,1); Kommunikation og digitale medier, AAL (7,7); Kommunikation og digitale medier, KBH
(9,1); Psykologi (10,6); Economics and Business Administration (4,1); Erhvervsøkonomi, HA (6,7);
Erhvervsøkonomi, HA (Jur.) (7,4); Jura (9,7); Sociologi (6,6); Socialrådgiver (7,1); Medialogy, AAL (6,2);
Medialogy KBH (7,1); Medicin (10,9); Medicin m. Industriel specialisering (8,7); Biologi (7,5); Arkitektur og
Design (4,3); Bæredygtig design (7,5); Teknoantropologi KBH (6,8); By-, Energi- og Miljøplanlægning KBH
(4,3); Dansk (6,3).
Der er markante kvotientforhøjelser på flere af uddannelserne, herunder Erhvervsøkonomi (HA), Biologi og
Medialogy (KBH) (se bilag 5). Ligeledes er der i forbindelse med optaget 2018 afvist kvalificerede ansøgere
på Dansk-uddannelsen samt på By- Energi og Miljøplanlægning, hvilket gør, at der i forbindelse med 2018
optaget for første gang er opnået adgangskvotient på disse to uddannelser.
IT-uddannelserne
På IT-uddannelserne er der optaget 746 studerende, hvilket er -33 færre end i 2017 (-4,2%). De 746 er
inklusiv optaget på IT, Communication and New Media (68). Hvis man fratrækker dette optag er der
optaget i alt 678 på IT-uddannelserne, heraf 80 i København og 14 i Esbjerg.
Der er ikke umiddelbart nogen åbenlys forklaring på det mindre optag på IT-uddannelserne. Uddannelserne
Software (162), Robotics (52), Datalogi (89), Medialogy, AAL (79) og Medialogy, KBH (80) har alle store
optag. Det mindre optag skal dog ses i lyset af, at der i 2018 er udbudt færre pladser på begge Medialogy
uddannelser samt at der er oplevet et stort fald på hhv. Elektronik og IT, AAL (-23,3%) samt Applied
Industriel Electronics, ESB. (-17,6%).
Ingeniøruddannelserne
Der er i alt optaget 1.249 studerende i hhv. Aalborg, Esbjerg og København, hvilket er +51 (+4,1%) flere
optagne end i 2017. De 1.249 optagne er fordelt med 213 på Diplomingeniøruddannelserne, -7 (-3,3%) og
1.036 på de tekniske ingeniøruddannelser, +58 (+5,6%). Hvilket samlet set viser en lille tilbagegang for
diplomingeniørerne og en pæn fremgang for de tekniske ingeniøruddannelser. Det mindre optag på
diplomuddannelserne kan muligvis forklares med, at der fortsat er øget aktivitet på arbejdsmarkedet for
håndværkere, og dermed et mindre incitament til at søge mod mere uddannelse.
I Aalborg er der optaget 762, +32 (+4,2%) på de tekniske ingeniøruddannelser. I København 219, +28
(+12,8%) og i Esbjerg 55, -2 (-3,6%).
På Diplomingeniøruddannelserne er der i Aalborg optaget 171, -15 (-8,8%) og i Esbjerg 42, +8 (19%).
Ovenstående tal er eksl. de 53 optagne på Sundhedsteknologi. Hvis denne uddannelse medregnes, er der i
alt optaget 1.302 på ingeniøruddannelserne, +53 (+4,1%).
Det er glædeligt, at søgningen til ingeniøruddannelserne er vendt efter sidste års mindre tilbagegang (2,5%), og der er fortsat en fin søgning til især civilingeniøruddannelserne. Eksempelvis har Software øget sit
optag med +30 (+22,6%); By- Energi- og Miljøplanlægning +18 (+78,3%); Globale Forretningssystemer + 26
(+70,3%); Energi (ESB) +11 (+91,7%); Sustainable Biotechnology (KBH) + 8 (+28,6%).

Øvrige tekniske uddannelser
På de øvrige tekniske uddannelse er der små forskydninger med både færre og flere optagne. Her skal
særligt Landinspektøruddannelsen fremhæves, idet der i Aalborg er en fremgang på +6 (+20%) og i
København en fremgang på +7 (+30,4%). Geografi oplever derimod en større tilbagegang med et optag på 12 (-32,4%).
Sundhedsvidenskab
Der er optaget 428 studerende på en sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse, hvilket er en stigning på
+10 (+2,3%) sammenholdt med 2017. Medicin har optaget 161 studerende, et fald på 4 studerende (-2,4%).
De færre optagne begrundes med en mindre overbookning, der beregnes på baggrund af de sidste tre års
frafald. På Medicin er der optaget 147 med dansk statsborgerskab og 14 med et andet statsborgerskab,
hvor af 10 har statsborgerskab i det øvrige Norden. De øvrige 4 med udenlandsk statsborgerskab er fordelt
på Mellemøsten (1); Vesteuropa (2); Østeuropa (1).
Medicin med Industriel specialisering har optaget 117 studerende, hvilket er en stigning på 7 (+6,4%).
Idræt har optaget 97, +5 (+5,4%), hvilket er en flot fremgang sammenholdt med sidste års tilbagegang på 33 (-26,4%).
Sundhedsteknologi har optaget 53 studerende, hvilket er en stigning på 2 (+2,3%).
Humaniora
På det humanistiske område er der optaget i alt 845, hvilket er -30 færre (-3,4%) sammenlignet med
optaget 2017. De optagne er fordelt med 778 i Aalborg, -35 (-4,3%) og København 67, +5 (+8,1%).
Det mindre optag skyldes først og fremmest indfasningen af dimensioneringen og AAU´s egen fastsatte
adgangsbegrænsninger. Eksempelvis har International virksomhedskommunikation i alt reduceret antallet
af studiepladser med -48 (-36,6%) og derudover er Engelsk, Dansk og Tysk blevet yderligere
adgangsbegrænset. Sproguddannelserne har i alt optaget 357 studerende, -46 (-11,4%) sammenlignet med
optaget i 2017. Samtidig med indfasningen af den yderligere dimensionering på flere uddannelser har
enkelte uddannelser haft et øget optag herunder Spansk sprog og internationale studier, +9 (+56,3%); Tysk,
+4 (50%) og Language and International Studies, English +5 (+4,2%) Den Humanistiske uddannelse Art and
Technology opnår ligeledes et flot optag med 49 optagne, +11 (+28,9%). De øvrige humanistiske
uddannelser har enten mindre tilbagegang eller en lille stigning i optaget.
Samfundsvidenskab
På det samfundsvidenskabelige område er der i alt optaget 1.462 studerende. Svarende til -22 færre (-1,5%)
sammenlignet med optaget 2017. Det mindre optag kan igen forklares med indfasningen af dimensionering
og AAU´s egen fastsatte adgangsbegrænsninger. Eksempelvis udbyder Erhvervsøkonomi, HA 50 færre
pladser, Erhvervsøkonomi HA-jur. 15 færre pladser og Politik og Administration 50 færre plader
sammenlignet med 2017. På HA er der optaget -66 (-17,2%), HA-jur. -11 (-8,8%) og på Politik og
Administration -21 (-16,8%). Til gengæld er Økonomi gået frem med +12 (34,3%); Socialrådgiver +26
(13,5%); Organisatorisk læring +15 (+41,7%); Innovation og Digitalisering +9 (+64,3%) og Economics and

Business Adm. + 18 (+13,7). Øvrige SAMF-uddannelser har enten mindre tilbagegang eller en lille stigning i
optaget.
Optagelsen via KOT på landsplan
På landsplan har 89.700 søgt ind på en videregående uddannelse. Det er 2% færre end i 2017. Dette
betyder ikke nødvendigvis, at der optages færre, idet der kan være flere kvalificerede ansøgere blandt de
89.700.
Ud af de 89.700 havde 41.484 en bacheloruddannelse på universitetet som deres 1. prioritet i 2018, hvilket
svarer til omtrent samme niveau som i 2017
I alt er 64.943 personer optaget på en videregående uddannelse, hvilket er 222 færre sammenlignet med
optaget 2017 svarende til -0,3 %. Der er optaget på 25.897 på professionsbacheloruddannelserne svarende
til 40% af det samlede optag og 10.324 på erhvervsakademiuddannelserne svarende til 16 % af det samlede
optag. Der er i alt optaget 28.722 på en bacheloruddannelse svarende til 44 % af det samlede optag.
Ikke-optagne på universitetsuddannelserne på landsplan
I 2018 er i alt 20.291 ansøgere ikke blevet optaget på nogen af de ansøgte uddannelser, svarende til en
andel på 23 % af ansøgerne.
På universiteterne er der 10.037 ansøgere der ikke er blevet optaget. Antallet er stort set status quo ift.
2017 (+14). Dette tal inkluderer både afviste ansøgere, dvs. ansøgere som opfylder adgangskravene men
som ikke har en høj nok kvotient til at sikre optagelse, samt afmeldte ansøgere, dvs. ansøgere, som ikke
opfylder adgangskravene, eller som har trukket deres ansøgning.
Ledige studiepladser på AAU
Efter den 28. juli 2018 er det fortsat muligt at blive optaget i den såkaldte 2. runde i august. Der udbydes
ledige studiepladser på 51 uddannelser, heraf 17 adgangsbegrænsede, hvorimod der på de resterende 30
uddannelser er lukket for optag.
I 2017 blev 334 tilbudt optagelse i 2. runde efter den 28. juli.
Information om antal optagne, ja/nej-tak og baggrundsinformation om de optagne kan ses på
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwh/uddybende/ansog_optag/svar-2rund/svar.html
Her finder du bl.a. følgende om de optagne:
Gennemsnitsalder på de optagne
Gennemsnitsalder på de optagne studerende i 2018 er 22,2 år (2017: 22,1 år). Gennemsnitsalderen er
højest på ENG-uddannelserne i København (23,8) og lavest på SUND-uddannelserne (21,7).
Sabbatår
Gennemsnitlig er den adgangsgivende eksamen 2 år gammel når de studerende optages på AAU (1,9 år i
2017). Andelen af optagne, der er optaget i direkte forlængelse af den adgangsgivende eksamen, er faldet
til 20,4 % (22,7 % i 2017), og andelen, der er optaget et år efter endt adgangsgivende eksamen er ligeledes
faldet til 31,4 % (33,7 % i 2017). Studerende med en eksamen der er 2 år på optagelsestidspunktet er steget

til 24,6 % (2017: 20,9%). Optagne med 3 år gamle eksamensbeviser er status quo på 8,6 % og optagne med
adgangsgivende eksamener der er ældre end 3 år, er steget til 13.6 % (2017: 12,4 %). Det betyder, at der er
flere der venter med at gå i gang med en videregående uddannelse efter de har afsluttet en
adgangsgivende uddannelse. Det er samme tendens på landsplan, hvor andelen af studerende der starter
direkte på en videregående uddannelse efter afsluttet adgangsgivende eksamen er faldet fra 21 % i 2017 til
19%. For optaget på bacheloruddannelser er andelen, der er optaget i direkte forlængelse af deres
adgangsgivende eksamen, på 17 % (2017: 19 %).
Kønsfordeling
På landsplan udgør mænd 46 % og kvinder 54 % af de der er optaget på en bacheloruddannelse. Andelen af
mænd optaget på AAU udgør 53,2 % (2017: 55,6 %) og andelen af kvinder 46,8 % (2017: 44,4 %). AAU har
to uddannelser hvor mænd udgør 100 % af optaget: Civilingeniør i Maskin- og produktion og
Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik i Esbjerg.
Udviklingen i kønsfordelingen på hovedområder:
 ENG-uddannelserne i Aalborg: Kvinder: 31,4 % (2017: 29,7%); Mænd: 68,6 % (2017: 70,3%)
 TECH-uddannelser i Aalborg: Kvinder: 26,5 % (2017: 21 %); Mænd: 73,5% (2017: 79 %)
 TECH i København: Kvinder: 37,5 % (2017: 32,1 %); Mænd: 62,5% (2017: 67,9%)
 HUM-uddannelser i Aalborg: Kvinder: 68,5 % (2017: 67,4 %); Mænd: 31,5% (2017: 32,6%)
 SAMF: Kvinder: 53,3% (2017: 50,7%); Mænd: 46,7% (2017: 49,3%)
 SUND: Kvinder: 55,7 (2017: 58%); Mænd: 44,3% (2017: 42%)
På 13 ud af 16 TECH-uddannelser i Aalborg er andelen af kvinder steget ift. 2017. På 5 TECH-uddannelser i
Aalborg udgør kvinderne 50 % eller der over (Arkitektur og Design; By-, energi og miljøplanlægning;
Landinspektør; Geografi; Produkt- og designpsykologi).
På 4 ud af 6 TECH-uddannelser i København er andelen af kvinder steget. På 2 TECH-uddannelser i
København udgør kvinderne 50 % eller derover (By- energi og miljøplanlægning; Bæredygtigt design).
På 9 ud af 19 ENG-uddannelser i Aalborg er andelen af kvinder steget. På 4 ENG-uddannelser i Aalborg
udgør kvinderne 50 % eller derover (Bioteknologi; Miljøvidenskab; Kemiteknologi; Biologi).
På 1 ud af 2 ENG-uddannelser i København udgør andelen af kvinder 50 % eller derover (Sustainable
Biotechnology). Bilag 8: TECH/ENG-uddannelser, hvor andelen af kvinder er steget.
AAU udbyder 14 IT-bacheloruddannelser og på 11 af disse uddannelser er andelen af kvinder steget. På 5 af
disse IT-uddannelser udgør kvinder 20 % eller derover af de optagne i 2018 (Produkt-og Designteknologi;
Informatik; Medialogy i Aalborg; Medialogy i København og IT, Communication and New Media).
Adgangsgivende eksamen
Der er en procentvis stigning i optagne der har en STX (2017: 50,7 %; 2018: 54,2%). Andelen der har en
udenlandsk eksamen har en lille procentvis stigning (2017: 7,7%; 2018: 7,8%). Andelen med HTX er faldet
(2017: 16 %; 2018 13,9%) og andelen med adgangskursus er faldet (2017: 1,4%; 2018: 0,7%). Andelen med
HHX er status quo på 12,2% og andelen med HF er lige ledes status quo på 9,2%.
Kvotient (adgangsgivende eksamen):
Den gennemsnitlige kvotient, for de der er optaget på AAU, er i 2018 på 8,0 (2017: 7,7).

Geografisk rekruttering (adgangsgivende eksamen)
Nordjylland (2017: 39.9%; 2018: 37,9%); Midt-/Vestjylland (2017: 12,1 %; 2018: 12%), Sønderjylland (2017:
4,5 %; 2018: 5,5%); Vejle/Sydjylland (2017: 4,0 %; 2018: 4,5%); Øst for Storebælt (2017: 15,1 %; 14,1%); Fyn
og øerne (2017 2,7%; 2018: 3,1 %); Østjylland (2017: 11,2%; 2018: 11,9%); Grønland og Færøerne (2017:
1,2 %; 2018: 0,9%); ikke Danmark (2017:7,6 %; 2018: 7,7%).
Der er således et fald på optagne fra Nordjylland på 2 procentpoint. Til gengæld er andelen af optagne fra
Sønderjylland steget med 1 procentpoint, andelen af optagne fra Vejle/Sydjylland med 0,5 procentpoint og
optagne fra Østjylland med 0,7 procentpoint.
Statsborgerskab
90,7 % af de optagne har dansk statsborgskab, hvilket er en lille stigning på 0,8 procentpoint ift. 2017.
Hovedparten af optagne med udenlandsk statsborgerskab kommer fra:
Det øvrige Norden 2,5 % (69 optagne), Vest Europa 1,4 % (66 optagne) og Østeuropa 4,8 % (224 optagne).
Der er et fald i optaget af studerende fra det øvrige Norden på 0,9 procentpoint (2017: 115 studerende;
2018: 69 studerende).
Der er et lille fald i optaget af studerende fra Vest Europa på 0,1 procentpoint (2017: 71 studerende; 2018:
66 studerende)
Der er en stigning i optaget af studerende fra Øst Europa på 0,6 procentpoint (2017: 201 studerende; 2018:
224).
Der er et fald i optaget af studerende fra Asien på 0,6 procentpoint (2017: 47 studerende; 2018: 20
studerende).
Der er kun små forskydninger i optaget af studerende fra Afrika, Mellemøsten, Nord Amerika og det øvrige
Amerika.

