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intro

Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg foretages årligt og er en del af Aarhus Universitets 
kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Undersøgelsen er initieret gennem et samarbejde mel-
lem Arbejdsgruppen til rekruttering af nationale studerende, Arbejdsgruppen til rekruttering af 
internationale studerende, AU Kommunikation og 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 Aarhus Universitet i 2012, heriblandt full degree-studerende.

Undersøgelsen har i 2012 et særligt fokus på Aarhus Universitets internationale rekruttering.

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/informationskil- 
 ders betydning for de nye studerendes studievalg.
• At få øget viden om, hvilken betydning Aarhus Universitets omdømme har for de nye    
 studerendes studievalg.
• At opnå viden om de nye studerendes forventninger til studiestarten og det kommende  
 studium på Aarhus Universitet.

Eftersom undersøgelsen i 2012 har særligt fokus på international rekruttering, består rapporten af 
to dele. Del 1 består af en analyse baseret på svar fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de 
danske optagne bachelorstuderende, der har fået tilbudt en studieplads. Del 2 består af en analyse 
baseret på svar fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de udenlandske full degree-studerende 
– såvel bachelorer som kandidatstuderende, der 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 til rekruttering af nationale studerende 
og Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende og dermed bidrage til grundlaget 
for de beslutninger, der træffes i forhold til rekrutteringsarbejdet på AU.
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iAgttAgelser

del 1: de dAnske studerende

Baggrundsinformationer om de studerende, der har fået tilbudt en studieplads:
• Aldersmæssigt er 55 % enten 20 eller 21 år, og 8 % er over 24 år.  
• Der tilbydes studieplads til 7 % flere kvinder end mænd.  
• 94 % har dansk nationalitet.
• 45 % tilbydes studieplads på BSS, 28 % på AR, 16 % på ST, og 12 % på HE.
• 62 % har stx som adgangsgivende eksamen.
• 21 % er dimitteret samme år fra deres adgangsgivende eksamen, og 84 % er dimitteret inden 
 for de to seneste år inden ansøgningen om studieplads.

Om respondenterne:
• 30 % af respondenterne traf deres endelige studievalg efter den 15. marts 2012.
• 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). Under 25 % af respondenterne krydsede valg af univer- 
 sitet af som et tvivlsspørgsmål. 
• I lighed med sidste års undersøgelse betyder fremtidige karrieremuligheder og fag på ad- 
 gangsgivende uddannelsessted mere for den studerendes valg af uddannelse end påvirk- 
 ning fra forældre/familie, venner/kæreste, undervisere på adgangsgivende uddannelsessted  
 samt studievejledere generelt.
• Respondenterne lægger mest vægt på studiemiljøet, men også AU’s faglige omdømme væg- 
 tes højt. Sammenlignet med sidste år vægtes disse faktorer højere i 2012. Den største stigning  
 er i forhold til studiemiljøet, der vurderes 4 % højere end i sidste års undersøgelse.
• 30 % af respondenterne havde bidt mærke i den ekstraordinære omtale, som Aarhus Univer- 
 sitet havde fået i den danske presse i foråret 2012, og 41 % heraf vurderede, at det havde haft  
 nogen eller høj grad af betydning for deres studievalg.
• 84 % af respondenterne siger, at Aarhus som studieby i høj grad eller i nogen grad har haft  
 betydning for deres valg af uddannelse, hvilket er en stigning på 5 % i forhold til sidste år.
• Holder man forventninger til henholdsvis studiet og studiestarten op imod hinanden, vægter
 respondenterne det sociale og faglige forskelligt.  

Om udvalgte rekrutteringsaktiviteter 2012:
• 87 % svarer, at de i høj eller i nogen grad har fået de fornødne informationer i forhold til at  
 træffe studievalget.
• 71 % af respondenterne svarer, at de har kendskab til u-days, og halvdelen af disse har delta- 
 get. Blandt de deltagende vurderer 80 %, at kvaliteten af de informationer, de modtog på 
 u-days, var gode eller meget gode. Det er 5 % højere i 2012 end i 2011.
• 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 et fåtal af landets 267 gymnasier, alligevel er kend- 
 skabet til Det rullende Universitet på 15 % blandt respondenterne.
• 22 % af respondenterne svarede, at de havde set kampagneannoncen i de landsdækkende  
 aviser, og 17 % af respondenterne svarede, at de havde set rekrutteringsplakaten på deres  
 respektive gymnasieskole.
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• 24 % af respondenterne svarede, at de havde set filmen ”Tænk. Hvis det var dig”, og 16 %  
 heraf svarede, at den havde haft høj grad eller nogen grad af betydning for deres valg af  
 uddannelse.
• 62 % af respondenterne vurderede, at den information, de havde fået fra hjemmesiden 
 bachelor.au.dk/taenk, var god eller meget god.
• 89 % angiver, at de kender webstudieguiden, hvilket er en markant stigning i forhold til sidste  
 år, hvor 79 % svarede, at de havde kendskab hertil.
• Kendskabet til Bachelorbogen er faldet. Sidste år angav 74 %, at de havde kendskab til  
 bogen. Dette var faldet til 63 % i 2012.

Om vejledning:
• 31 % af respondenterne svarede, at de havde benyttet muligheden for at få vejledning på AU,  
 og 72 % af disse respondenter vurderede, at vejledningen havde været god eller meget god.
• Såvel kendskab til som brug af chatten samt vurderingen af kvaliteten af denne er steget fra  
 2011 til 2012.
• 5 % færre end sidste år angiver, at de i høj eller i nogen grad har fået den vejledning, de 
 havde brug for i forhold til at foretage deres studievalg.

del 2: de internAtionAle full degree-studerende

Om respondenterne:
• 86 % af respondenterne svarede, at de havde taget deres adgangsgivende eksamen i Norden  
 eller i Øvrige EU.
• 65 % 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 43 % svarede fra  
 en anden person. 
• Af de 53 %, der havde angivet, at de havde fået kendskab til AU via internettet, svarede 55 %,  
 at de havde anvendt Google eller anden søgemaskine til at nå frem til AU. 52 % svarede, at  
 de havde brugt au.dk, og 24 % 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. 47 % af responden- 
 terne angav denne faktor som førsteprioritet. 
• Den vigtigste begrundelse for at søge optagelse på AU var AU’s omdømme og ranking (45 
 %). Der er dog meget stor forskel hovedområderne imellem. På HE og BSS er topscoreren AU’s  
 omdømme og ranking, på AR og ST er den vigtigste begrundelse uddannelsens konkrete fag- 
 lige indhold. 

Om søgemønstre og ansøgningsprocessen: 
• 33 % svarede, at de havde haft problemer med onlineansøgningsblanketten.
• 42 % svarede, at de havde været i kontakt med en studievejleder eller anden AU ansat, før de  
 indleverede ansøgningsblanketten, og heraf svarede 91 %, at de havde været tilfredse med den 
 hjælp, de havde modtaget.
• 79 % svarede, at de havde været tilfredse med den information, de fik vedrørende ankomst og  
 studiestart på AU.
• 57 % svarede, at de havde mødt udfordringer ift. bolig i Aarhus.
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del 1
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dAtAgrundlAg

I 2012 har 6.711 studerende fået tilbudt optag på en af Aarhus Universitets bacheloruddannelser 
(eksklusive tidligere IHA), heraf havde 273 per 9. august 2012 takket nej til tilbuddet.  Data til un-
dersøgelsen består dels af baggrundsdata fra det studieadministrative system STADS og dels fra 
spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet blev udsendt til alle, der fik tilbudt studieplads på 
Aarhus Universitet. Respondenter med en dansk gymnasial uddannelse, der sagde ja til optag, 
modtog det fulde spørgeskema. Studerende, som har valgt at sige nej tak til optag, har modtaget 
få særskilte spørgsmål. Resultaterne fra disse er ikke medtaget i rapporten, da der var en meget 
lille svarprocent blandt de studerende, der havde sagt nej tak til studiepladsen. 

Følgende baggrundsdata er trukket fra STADS:
•	 Alder
•	 Køn
•	 Hovedområde
 Hvilket hovedområde er den studerende blevet tilbudt studieplads på (Arts, Health, Science  
 and Technology, Business and Social Sciences).
•	 Prioritet
 Hvilken prioritet har den pågældende uddannelse været for den studerende.
•	 Nationalitet	
 Hvilken nationalitet har den studerende (dansk nationalitet inkluderer respondenter fra Grøn- 
 land grundet hensyn til ligebehandling).
•	 Adgangsgivende	eksamen	samt	år	for	afslutning	af	denne
 Fra hvilken uddannelse har den studerende sin adgangsgivende eksamen, og i hvilket år er  
 denne bestået.
•	 Dimissionsår
 Dimissionsår for adgangsgivende eksamen.

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. 

Sammenligner man fordelingen af studerende, der har fået tilbudt en studieplads (fordelt på bag-
grundsdata), med respondenterne af spørgeskemaet, fordeler de sig nogenlunde ens på de fleste 
variable. I lighed med sidste års undersøgelse gælder dette ikke kønsfordelingen. Her har markant 
flere kvinder valgt at besvare spørgeskemaet (19 %) mod de 7 % flere kvinder, der er blevet til-
budt en studieplads. Dette betyder helt generelt, at undersøgelsen kan være påvirket af, at flere 
kvinder end mænd har valgt at svare. Der er foretaget krydstest på, om mænd og kvinder svarer 
forskelligt på en række udvalgte spørgsmål, og det viser sig, som det også vil fremgå af rapporten, 
at dette er tilfældet for nogle spørgsmål (disse opgørelser viser procentfordelinger af, hvorledes 
henholdsvis. mænd og kvinder har svaret på spørgsmålene).
 
Tabel A på næste side giver en kort overordnet karakteristik af de ansøgere, der har fået tilbudt en 
studieplads, opdelt på dem, der henholdsvis har valgt at besvare, henholdsvis ikke besvare spør-
geskemaet. Kort om baggrunden for dem, der har fået tilbudt studieplads på AU i 2012:
• Aldersmæssigt er 55 % enten 20 eller 21 år, og 8 % er over 24 år.  
• Der tilbydes studieplads til 7 % flere kvinder end mænd.  
• 94 % har dansk nationalitet.
• 45 % tilbydes studieplads på BSS, 28 % på AR, 16 % på ST, og 12 % på HE.
• 62 % har stx som adgangsgivende eksamen.
• 21 % er dimitteret samme år fra deres adgangsgivende eksamen, og 84 % er dimitteret inden  
 for de to seneste år inden ansøgningen om studieplads.
Det bør bemærkes, at baggrundsvariablene fordeler sig stort set identisk i forhold til de stude-
rende, der fik tilbudt studieplads i 2011.
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Tabel	A:	Karakteristika	for	dem,	der	har	fået	tilbudt	studieplads	i	alt,	og	dem,	der	har	besvaret	
spørgeskemaundersøgelsen 

Baggrundsvariabel Kategori spørgeskema total

Ikke besvaret Besvaret

Aldersgruppe < 20 år 15,9% 17,8% 16,8%

20 år 27,9% 30,9% 29,4%

21 år 26,0% 24,8% 25,4%

22 år 12,8% 11,6% 12,2%

23-24 år 9,2% 7,1% 8,2%

> 24 år 8,2% 7,7% 8,0%

Total (Procent) 100% 100% 100%

Køn Kvinder 48,2% 59,4% 53,6%

Mænd 51,8% 40,6% 46,4%

Total (Procent) 100% 100% 100%

Hovedområde Arts 26,1% 29,3% 27,6%

Health 10,4% 12,8% 11,6%

Science and Technology 14,3% 17,6% 15,9%

Business and Social Sciences 49,1% 40,3% 44,8%

Total (Procent) 100% 100% 100%

Nationalitet Danmark 90,0% 97,9% 93,9%

Øvrige nordiske EU-lande 1,7% 0,0% 0,9%

Øvrige nordiske lande 2,6% 0,2% 1,4%

Øvrige EU 4,2% 1,1% 2,7%

Øvrige verden 1,5% 0,8% 1,2%

Total (Procent) 100% 100% 100%

Adgangsgivende ek-
samen Studentereksamen 57,1% 67,6% 62,2%

HH 20,5% 16,1% 18,3%

HF 8,2% 9,5% 8,8%

Htx 4,5% 6,4% 5,4%

Øvrig nordisk eksamen 3,9% 0,0% 2,0%

Øvrig udenlandsk eksamen 5,7% 0,0% 2,9%

Andet 0,2% 0,3% 0,2%

Total (Procent) 100% 100% 100%

Dimissionsår 2012 19,3% 23,7% 21,4%

2011 38,8% 42,1% 40,4%

2010 23,1% 20,3% 21,7%

2009 8,0% 5,7% 6,9%

2008 3,6% 2,6% 3,1%

2007 1,7% 1,3% 1,5%

2001-2006 3,8% 3,0% 3,4%

1991-2000 0,9% 0,7% 0,8%

< 1991 0,6% 0,5% 0,6%

Mangler 0,3% 0,1% 0,2%

Total (Procent) 100% 100% 100%

Total (Antal) 3.427 3.238 6.665

Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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BeskriVelse Af deM, der hAr sAgt  
JA tAk til studiePlAds PÅ Au

Respondenterne 
Analysen omhandler de 3.198 personer, der har sagt ja til tilbuddet om optagelse på AU, og som 
har svaret på spørgeskemaet herom. 

For at tegne et billede af respondenternes adfærd blev de bedt om at svare på en række spørgs-
mål, der har betydning for deres studievalg, bl.a. tidspunkt for beslutning om studievalget, tvivl i 
forbindelse med studievalget, forventninger til studiet samt til studiestarten, hvorvidt de har fået 
deres førsteprioritet opfyldt, en række ydre faktorers påvirkning samt betydningen af Aarhus Uni-
versitets omdømme og Aarhus som studieby. 

Resultaterne af analysen af disse spørgsmål følger i dette afsnit om respondenterne.

tidspunkt for beslutning om at søge uddannelse i år
Det kan være svært at angive præcis, hvornår man træffer det endelige studievalg. Det er na-
turligvis 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. Der tegner sig imidlertid et billede af beslutningstidspunktet og forskel-
len mellem hovedområderne, når de studerende bliver spurgt om, hvornår de traf det endelige 
studievalg. 

Det ses, at der er signifikant forskel mellem hovedområderne. Respondenter fra HE skiller sig ud 
ved langt tidligere end andre respondenter at træffe deres endelige studievalg. Omtrent 30 % 
af respondenterne fra HE traf deres studievalg efter den 1. januar 2012, hvilket er et godt stykke 
under de 53 % af alle respondenter, som traf deres endelige studievalg efter den 1. januar 2012. 
Dette kan bl.a. skyldes de høje adgangskvotienter, der kræves, for at komme ind på uddannelser-
ne, hvilket kræver fokus tidligere fra den kommende studerende. Desuden er læge- og tandlæ-
geuddannelserne 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 59 % traf deres endelige studievalg efter den 1. januar 2012. 

Figur	1:	Hvornår	traf	du	din	endelige	beslutning	om	at	søge	netop	denne	uddannelse?	

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.
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tvivl i forbindelse med studievalget
Respondenterne blev spurgt om, hvorvidt de havde været i tvivl om valg af studium, og to tredje-
dele af respondenterne svarede, at de havde været i tvivl. Der viste sig dog at være signifikante 
forskelle mellem hovedområderne. Respondenterne fra BSS og ST svarede stort set som gennem-
snittet, mens 72 % fra AR svarede, at de var i tvivl om studievalget, hvilket kun var tilfældet for 56 
% af respondenterne fra HE. Dette ligger i direkte tråd med, at respondenterne fra AR traf studie-
valget senere end på de andre hovedområder, og respondenterne fra HE traf studievalget tidligst.

Figur	3:	Har	du	været	i	tvivl	om	dit	studievalg?

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.

I forbindelse med sidste års rekrutteringsundersøgelse blev de studerende ligeledes spurgt om, 
hvornår de traf deres endelige beslutning om at søge ind på netop denne uddannelse. I lighed 
med sidste år svarer lidt over halvdelen af respondenterne, at de traf deres studievalg efter den 
1. januar samme år, altså forholdsvis kort tid inden de søgte ind på uddannelsen. 30 % besluttede 
sig endda først endeligt efter den 15. marts 2012, hvilket dog er et fald på 3 % i forhold til sidste år. 
Figur 2 nedenfor viser tidspunkt for beslutning fra undersøgelsen hhv. 2011 og hhv. 2012.

Figur	2:	Hvornår	traf	du	din	endelige	beslutning	om	at	søge	netop	denne	uddannelse	i	år?	 
 (sammenlignet med sidste år)

n(2012)=3198, n(2011)=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011 og Dit Studievalg 2012. 
Aarhus Universitet.
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De personer, der havde svaret, at de havde været i tvivl om studievalget, blev efterfølgende spurgt 
om graden af deres tvivl. Respondenterne vægtede generelt graden af tvivl forholdsvis højt, idet 
83 % svarede, at de i høj grad eller i nogen grad var i tvivl om deres valg af studium.

Figur	5:	Har	du	været	i	tvivl	om	dit	studievalg?

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p= 0,009.

n=2112. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,039.

Figur	4:	I	hvilken	grad	har	du	været	i	tvivl?

Der har vist sig signifikante forskelle i besvarelsen af, hvorvidt respondenten var i tvivl i forbindelse 
med valget af studium, hvis man ser på svarfordelingen blandt mænd og kvinder. 5 % flere kvin-
der end mænd svarede, at de havde været i tvivl om deres studievalg, og 4 % flere mænd end 
kvinder svarede, at de allerede havde truffet deres studievalg i løbet af gymnasietiden eller før 
(Figur 5).
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n=2112. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p= 0,013.

Figur	6:	I	hvilken	grad	har	du	været	i	tvivl?	(Kønsfordeling	i	forhold	til	grad	af	tvivl)

Der viste sig også at være forskel på, hvorledes mænd og kvinder vægtede graden af deres tvivl. 
Blandt de respondenter, der havde angivet, at de var i tvivl, svarede 47 % af kvinderne, at de i høj 
grad var i tvivl - blandt mændene vægtede 41 % deres tvivl som i høj grad.

Som det fremgik af Figur 3, svarede 66 % af respondenterne ja til, at de havde været i tvivl om 
deres studievalg. Denne gruppe af tvivlere blev bedt om at angive, om det var en eller flere af 
nedenstående faktorer, de var i tvivl om. På alle hovedområder var de hyppigste svar valget af 
uddannelse mellem forskellige faglige områder (på samme uddannelsesinstitution) og valget 
af uddannelse inden for samme faglige område (på samme uddannelsesinstitution), hvorimod 
længden på uddannelsen ikke har den store indflydelse på respondenternes tvivl. Dog bør det 
bemærkes, at lidt over hver femte af de adspurgte antyder valg af universitet som et tvivlsspørgs-
mål.

 n=2112. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

Figur	7:	Hvad	har	du	været	i	tvivl	om?	(Multiple	choice)
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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 bad vi respondenterne om selv at formulere tre 
sætninger, dels om deres forventninger til det kommende studium, dels om 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 samt brugbar anven-
delse af respondenternes besvarelser i et fremadrettet arbejdsperspektiv (uddybende se bilag).

Forventninger til det kommende studium
Resultatet af den kvalitative analyse af respondenternes forventninger viser nedenstående over-
ordnede forventninger til det kommende studium.

De hyppigst formulerede forventninger til det kommende studium var:
• Respondenterne forventede at opnå lærdom – at blive klogere.
• Respondenterne beskrev, overvejede og prioriterede det faglige aspekt højt. 
• Respondenterne forventede faglige kompetencer hos undervisere, faglig fordybelse samt  
 faglige udfordringer. 
• De forventede ligeledes interesse, engagement og faglighed fra deres medstuderendes side.
• Mange af respondenterne forventede, at de skulle arbejde hårdt, specielt når det kom til  
 læsning og selvstudie.
• 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. 

Overordnet faldt forventningerne i tre grupper: 1) forventninger til konkret information (præsenta-
tioner og introduktioner), 2) positive forventninger og 3) negative forventninger.

Jeg forventer mig at det bliver en spændende studiestart med en 
masse nye udfordringer. Jeg håber også på at det bliver muligt 

for mig at blive helt afklaret med om jeg har taget det rigtige studievalg.
Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012.
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De hyppigst formulerede forventninger til studiestarten:
• Respondenternes forventninger til studiestarten angik først og fremmest præsentationer og  
 introduktioner til studiet.
• De udtrykte desuden forventninger til 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.
• Samtidig var mange studerende især spændte på det faglige niveau. 
• Generelt set har respondenterne langt overvejende positive forventninger til studiestarten

Holder man forventninger til henholdsvis studiet og studiestarten op imod hinanden, vægter  
respondenterne det sociale og faglige forskelligt.  

Det faglige aspekt er mere fremtrædende blandt respondenterne, når det kommer til forventnin-
gerne til deres kommende studium. Respondenterne gør sig ret konkrete overvejelser angående 
underviseres kompetenceniveau, medstuderendes engagement og fælles interesser. 

Det sociale aspekt har stor vægt i forhold til studiet, men det er ikke lige så fremtrædende som 
ved forventningerne til studiestarten, hvor der overordnet set er lige stor afvejning mellem det fag-
lige 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 hyppi-
gere grad end det er tilfældet i forhold til forventninger til det kommende studium. 

førstePrioritet

Langt de fleste, der søger optagelse på AU, får tilbudt deres førsteprioritet, og set i forhold til sidste 
år angiver 2 % flere (87 %) af respondenterne, at de har fået opfyldt deres førsteprioritet. Der er 
ikke signifikant forskel på svarene hovedområderne imellem.

Respondenter, der ikke fik opfyldt deres førsteprioritet, er endvidere blevet spurgt om, hvordan 
deres førsteprioritet ligner den uddannelse, de er kommet ind på. 

n=410. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.

Figur	8:	Når	du	nu	ikke	har	fået	opfyldt	dit	uddannelsesønske	som	førsteprioritet,	 
	 hvordan	ligner	den	tilbudte	plads	så	din	førsteprioritet?
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Det ses af Figur 9, at samlet set vil 17 % af de respondenter, der ikke har fået opfyldt deres første-
prioritet, genansøge deres førsteprioritet næste år. Det er en stigning på 5 % i forhold til sidste års 
undersøgelse. Der er en signifikant forskel mellem hovedområderne angående de studerendes 
valg om genansøgning. På AR er det 21 %, der svarer, at de vil genansøge, mens det samme tal er 
11 % for ST, hvor der samtidig er en større andel af de studerende, der ikke ved, om de vil genan-
søge (42 %). Det tilsvarende tal er noget lavere (12-24 %) på de andre hovedområder. 

Ser man bort fra hovedområdet HE’s særegenskab i forbindelse med den højere grad af villighed 
fra respondenternes side til at finde samme uddannelse, men i en anden by og sammenholder 
stigningen på de 5 % i forhold til genansøgning af respondenternes førsteprioritet med de 69 % af 
respondenterne der vælger i samme by, men en anden uddannelse, tegner der sig indikationer 
på, at respondenterne ikke er så villige til at flytte for fx at opnå samme uddannelse i en anden 
by eller en anden uddannelse i en anden by. Sammenligner man dette aspekt med sidste års un-
dersøgelse, er billedet stort set det samme, hvilket kan indikere, at respondenternes lyst til at være 
fleksible i deres uddannelsesvalg, geografisk set, er meget lille. 

Figur 8 viser, at det hyppigste svar fra respondenterne fra AR, ST og BSS er, at de har sagt ja til en 
anden uddannelse, der er placeret i samme by. Figuren viser også, at respondenter fra AR og ST 
sjældent har sagt ja til den samme uddannelse i en anden by (hhv. 8 % og 5 %), mens det i højere 
grad er tilfældet for BSS (24 %), og i meget højere grad er tilfældet for HE (62 %). De studerende, 
der er optaget på HE, har valgt at lægge mere vægt på uddannelsen end på den by, hvor ud-
dannelsen er udbudt. Respondenterne fra HE er i lighed med sidste års undersøgelse mere villige 
til at flytte by for at starte på deres førsteprioritet end studerende fra de øvrige hovedområder.

Figur	9:	Har	du	allerede	nu	planer	om	at	genansøge	din	førsteprioritet	næste	år,	 
	 selvom	du	starter	på	en	anden	uddannelse	nu?

n=410. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.

4.9.2:	  Har	  du	  allerede	  nu	  planer	  om	  at	  genansøge	  din	  1.	  prioritet	  næste	  år,	  selvom	  du	  starter	  på	  en	  anden	  uddannelse	  nu?

Hovedomr
åde AR HE ST BSS Total

Ja 21% 17% 11% 17% 17%
Nej 54% 71% 47% 66% 59%
Ved	  ikke 24% 12% 42% 17% 24%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total	  (antal) 140 42 76 152 410
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I lighed med sidste års rekrutteringsundersøgelse svarer respondenterne på alle fire hovedom-
råder, at det er fremtidige karrieremuligheder og fag på adgangsgivende uddannelsessted, der 
betyder mest for den studerendes valg af uddannelse. Og som det fremgår af Figur 10, betyder 
de fremtidige karrieremuligheder mest på HE (88 %) og på BSS (87 %) og mindst på AR (57 %). 
Fagene på det adgangsgivende uddannelsessteds betydning er højst på ST (74 %) og mindst på 
HE (61 %).

Forældre/familie, venner/kæreste samt lærere på adgangsgivende uddannelsessted har også 
forholdsvis stor indflydelse på den studerendes studievalg. Specielt respondenter fra HE (55 %) 
vurderer forældres/families betydning højt for valget af uddannelse.

Figur 10: eksterne faktorers betydning (nogen/høj grad) for valg af uddannelse 

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.

eksterne fAktorers Betydning for VAlget

Respondenterne er blevet spurgt om en række eksterne faktorers betydning for deres uddannel-
sesvalg. Det drejer sig om påvirkning fra venner, familie, fag på tidligere uddannelsessted, frem-
tidige karrieremuligheder osv. Figur 10 nedenfor giver en oversigt over, hvor stor en andel af de 
optagne der har svaret, at de eksterne faktorer har nogen betydning eller stor betydning for valget 
af uddannelse.

Min fysiklærer og min 
matematiklærer på gymnasiet.

Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012.
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Det ses, at fordelingen er næsten identisk for de fire hovedområder. Mindst vægt lægges der på 
undervisningens/undervisernes omdømme, og mest vægt lægges der på studiemiljøet og AU’s 
faglige omdømme. 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 vurde-
rer ovennævnte faktorers betydning for studievalget.

Respondenternes vurdering af de tre faktorers betydning for AU’s omdømme minder meget om 
fordelingen fra 2011. Dog vægtes alle tre faktorer højere i 2012. Den største stigning er i forhold til 
studiemiljøet, der vurderes 4 % højere end i sidste års undersøgelse.

Som nævnt i indledningen til dette afsnit blev respondenterne bedt om at svare på, om de havde 
bidt mærke i den ekstraordinære omtale, som Aarhus Universitet har fået i den danske presse i 
foråret 2012. Det fremgår af Figur 12, at 30 % kunne svare bekræftende på dette. Der var flest fra 
AR (35 %) og færrest fra ST (21 %). 

FAKTA

Respondenterne skulle 
med tre ord give deres 
egen karakteristik af 
Aarhus Universitet. 1.883 
besvarede denne kate-
gori med 11.000 ord. En 
toptreliste over de mest 
anvendte ord ser således 
ud:

1.     Faglighed (1.080)
2.     Studiemiljø (763)
3.     Moderne (525)

Kilde: Rekrutteringsundersø-
gelsen Dit Studievalg 2012. 
Aarhus Universitet.

AArhus uniVersitets oMdøMMe

Undersøgelsen belyser betydningen af universitetets faglige omdømme, undervisernes faglige 
omdømme og studiemiljøets betydning for studievalget samt en analyse af, hvorledes de kom-
mende studerende vurderer betydningen af den ekstraordinære medieomtale, som AU var gen-
stand for i foråret 2012, i forhold til deres eget studievalg.

De studerende er blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad de tre forskellige faktorer har haft be-
tydning for deres studievalg. Figur 11 nedenfor viser andelen af respondenter, der har svaret høj 
grad/nogen grad af betydning for studievalget

Figur 11:. Betydning (nogen/høj grad) af au’s omdømme

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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De respondenter, der havde bemærket den ekstraordinære medieomtale i foråret 2012, blev ef-
terfølgende bedt om at vurdere medieomtalens betydning for deres valg af uddannelse. Og her 
svarede 41 %, at det havde haft nogen eller høj grad af betydning for deres studievalg. Der var ikke 
signifikant forskel på besvarelserne på de fire hovedområder. Det skal bemærkes, at man med un-
dersøgelsen kun får en vurdering af medieomtalens betydning fra de studerende, der har valgt at 
søge optagelse på AU, og som har accepteret studiepladsen. Undersøgelsen omfatter ikke, hvorle-
des medieomtalen har påvirket de studerende, der har valgt at søge optagelse på andre uddan-
nelsesinstitutioner.

Figur	12:	Aarhus	Universitet	har	i	løbet	af	foråret	2012	været	ekstraordinært	omtalt	i	den 
	 danske	presse.	Har	du	bidt	mærke	i	denne	ekstraordinære	medieomtale?

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.

n=952. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

Figur	13:	I	hvilken	grad	har	mediernes	omtale	af	Aarhus	Universitet	haft	indflydelse	på	 
	 dit	valg	af	uddannelse?

Et velrenommeret universitet med 
et højt fagligt ambitionsniveau 

beliggende i en dejlig by.
Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012.
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Aarhus som by og sted har 
haft betydning.

Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012.

AArhus soM studieBy

Respondenterne blev i lighed med sidste års undersøgelse spurgt om en række spørgsmål, der 
knytter sig til Aarhus som studieby. De blev bedt om at forholde sig til den betydning, som byen 
Aarhus havde haft for uddannelsesvalget, samt i hvilket omfang respondenterne enten var flyttet 
eller havde planer om at flytte til Aarhus på grund af uddannelsen. Respondenterne blev des-
uden bedt om at svare på, om muligheden for at få en bolig til studiestart havde påvirket deres 
valg af uddannelse.

Respondenterne blev indledningsvis spurgt om, hvilken campus på AU de var blevet tilbudt en 
studieplads på. De respondenter, der havde svaret Campus Aarhus, blev efterfølgende spurgt om, 
i hvilken grad Aarhus som studieby, havde haft betydning for deres valg af studium. 

Figur 14 nedenfor viser, hvorledes respondenterne fra de forskellige hovedområder vægter be-
tydningen af Aarhus som studieby. Generelt tillægger respondenterne Aarhus stor betydning. 84 
% kategoriserer betydningen som i høj grad eller i nogen grad. Størst forskel ses blandt responden-
terne fra henholdsvis BSS (89 %) og ST (78 %). 

Figur 14: i hvilken grad har aarhus som studieby haft betydning for dit valg af  
	 uddannelse?	(Forskel	mellem	hovedområder)

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. chi-2-test=0,000
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Af Figur 15 fremgår det, at samlet set svarer 82 % af respondenterne, der er blevet tilbudt en stu-
dieplads på Campus Aarhus, at de enten er flyttet eller forventer at flytte til Aarhus for at påbe-
gynde deres studium på AU. 

Det er desuden blevet undersøgt, hvorvidt der er forskel mellem kønnene på de enkelte hoved-
områder. Det viste sig ikke at være tilfældet.

iagttagelser i forhold til respondenterne:
• 30 % af respondenterne traf deres endelige studievalg efter den 15. marts 2012.
• 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). Under 25 % af respondenterne krydsede valg af universi- 
 tet af som et tvivlsspørgsmål.
• Holder man forventninger til henholdsvis studiet og studiestarten op mod hinanden vægter  
 respondenterne det sociale og faglige forskelligt.  
• 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 mest vægt på studiemiljøet, men også AU’s faglige omdømme væg- 
 tes højt. Respondenterne lægger mindre vægt på undervisningens/undervisernes omdømme.  
 Sammenholdt med undersøgelsen sidste år vægtes alle tre faktorer højere i 2012. Den største  
 stigning er i forhold til studiemiljøet, der vurderes 4 % højere end i sidste års undersøgelse.
• 30 % af respondenterne havde bidt mærke i den ekstraordinære omtale, som Aarhus Universi- 
 tet havde fået i den danske presse i foråret 2012, og 41 % vurderede, at det havde haft nogen  
 eller høj grad af betydning for deres studievalg.
• 84 % af respondenterne siger, at Aarhus som studieby i høj grad eller i nogen grad har haft  
 betydning for deres valg af uddannelse.
 

n=3024. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

Figur	15:	Har	du	planer	om,	eller	er	du	flyttet	til	Aarhus	for	at	starte	på	din	nye		  
	 uddannelse	på	Aarhus	Universitet?
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rekrutteringsAktiViteter PÅ 
AArhus uniVersitet 2012

I de kommende afsnit følger en analyse af en række udvalgte rekrutteringstiltag, som har været 
anvendt i forbindelse med studievalg 2012.
Inden selve analysen af de udvalgte rekrutteringsaktiviteter præsenteres, følger her en kort intro-
duktionsbeskrivelse af de overordnede bærende principper og tankerne bag de forskellige rekrut-
teringsaktiviteter. 

tankerne bag rekrutteringsaktiviteterne
Det bærende princip for alle universitetets rekrutteringsaktiviteter er, at de er baseret på vejled-
ning 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 person- 
 ligt 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 vedkom-
 mende 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 
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 fagom-
råder holder inspirationsdage for gymnasielærere en gang om året. Det rullende Universitet 
besøgte 34 gymnasier i 2012. 

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. Alle aktiviteterne bakkes op af en årlig rekrut-
teringskampagne, 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 kvalifi-
ceret uddannelsesvalg.
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Figur	16:	Har	du	generelt	fået	den	information,	som	du	havde	brug	for	i	forhold	til	 
	 at	foretage	dit	studievalg?

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg  2012. Aarhus Universitet. 
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Har	respondenterne	fået	den	fornødne	information	for	at	træffe	studievalget?
I Figur 16 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 32 % af respondenterne, at de i høj grad har fået den information, de har brug for, og 
87 % svarer, at de i høj grad eller i nogen grad har fået de fornødne informationer for at træffe stu-
dievalget. Det er et lille fald i forhold til sidste års undersøgelse, hvor 91 % 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. Der var ikke signifikant forskel hovedområderne imellem.

På de næste sider følger en gennemgang af udvalgte rekrutteringsaktiviteter, der har været an-
vendt op til studiestart 2012.

u-dAys

u-days er et veletableret samarbejde mellem alle uddannelsesinstitutioner i Aarhus, og helt kon-
kret er u-days åbent hus på 135 uddannelser i Aarhus. Over tre dage i marts åbner de videregå-
ende uddannelsesinstitutioner dørene med det formål at give kommende studerende lejlighed til 
at opleve uddannelserne indefra med prøveforelæsninger, rundvisninger, møde med undervise-
re, studerende, studievejledere, kandidater i første job m.m. u-days går et lag dybere end uddan-
nelsesmesserne. I 2012 besøgte 8.221 u-days, og heraf besøgte knap 4.088 Aarhus Universitet. 
Arrangementet er åbent og uden tilmelding.

Generelt er kendskabet til u-days højt. Samlet set svarer 71 % af respondenterne, at de kender u-
days, og 36 % svarer, at de har benyttet sig af tilbuddet. Kendskabet er højt på alle fire hovedom-
råder, og der er ikke signifikant forskel hovedområderne imellem. Kendskabet til u-days er faldet 
fra 75 % sidste år til 71 % i år.
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Figur	17:	Hvad	er	dit	kendskab	til	u-Days	(åbent	hus)?

Figur 18:  i hvilken grad har u-days (åbent hus) haft betydning 
	 for	dit	valg	af	uddannelse?

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

De studerende, der havde deltaget i u-days, blev spurgt om, i hvilken grad  
u-days havde haft betydning for deres studievalg. Betydningen af u-days er stor, og 66 % af alle 
respondenterne har svaret, at u-days i høj eller i nogen grad har haft betydning for deres stu-
dievalg. Der blev ikke fundet signifikant forskel på u-days’ betydning hovedområderne imellem. 
Respondenternes vurdering af u-days’ betydning for valg af uddannelse er status quo i forhold  
til vurderingen i 2011.
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Kvaliteten af den information, de studerende har modtaget på u-days, vurderes meget højt. 
80 % af respondenterne vurderer den til god eller meget god, og kun en meget lille gruppe på 
tilsammen 3 % vurderer informationen som dårlig og meget dårlig. Respondenterne vurderede 
kvaliteten af den information, de fik på U-days 5 % højere i 2012 end i 2011.
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Figur	19:	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	 
	 dit	besøg	på	u-days	(åbent	hus)?

n=1137. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.

U-days gjorde hele forskellen.  
Der vidste jeg at jeg skulle læse jura!

Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012.
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”uddAnnelse uden grænser”, JAnuAr/feBruAr 2012
 
Uddannelsesmessen ”Uddannelse uden grænser” finder sted i fem danske storbyer hvert år i janu-
ar/februar måned. Cirka 60.000 unge deltager i messerne. AU’s formål med at deltage i uddan-
nelsesmessen 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 m.v.

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 messe-
delen, som præsenterer de fleste videregående uddannelser i Danmark samt en del erhvervsud-
dannelser, ungdomsuddannelser, højskoler, faglige organisationer, virksomheder m.fl. Oplægsde-
len 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 job-
oplæg”. Erfaringer hentet fra messerne viser, at eleverne kan have svært ved at identificere sig 
med navnet ”Uddannelse uden grænser” og dermed også kendskabet til denne aktivitet. Et for-
behold, som sandsynligvis gør sig gældende i kendskabsgraden til ”Uddannelse uden grænser”, 
trods det at deltagelse er obligatorisk for de fleste, og at messen hvert år besøges af cirka 60.000 
gymnasieelever.

Figur	20:	Hvad	er	dit	kendskab	til	uddannelsesmessen	”Uddannelse	uden	 
	 grænser”,	januar	2012	i	Aarhus?

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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”uddAnnelse uden grænser”, JAnuAr 2012 i AArhus

Uddannelsesmessen ”Uddannelse uden grænser” foregik i Aarhus i januar 2012, og messebesø-
get er obligatorisk for regionens gymnasieelever, for anden og/eller tredje årgang på ungdoms-
uddannelserne.
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Respondenterne blev bedt om at svare på, hvorvidt de kendte til messen. Her svarede 57 % af re-
spondenterne, at de ikke kendte den, på trods af at der er tale om en obligatorisk aktivitet. 40 % af 
dem, der svarede, at de kendte til messen, havde deltaget i den (svarende til 17 % af responden-
terne). Der var ikke signifikant forskel på kendskab hovedområderne imellem. Ses ovennævnte i 
forhold til sidste års undersøgelse, er kendskabet og deltagelsen i messen i Aarhus i 2012 steget 
for begge faktorer med 3 %. 

Figur	21:	I	hvilken	grad	har	messen	”Uddannelse	uden	grænser”	i	Aarhus	haft	betydning	 
	 for	dit	valg	af	uddannelse?	

n=528. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,008.

Respondenter, der havde deltaget i messen, blev yderligere bedt om at vurdere dennes betyd-
ning for studievalget. 528 respondenter har således vurderet betydningen af messen. Som det 
fremgår af Figur 21, svarer 40 % af respondenterne, der deltog i uddannelsesmessen, at den har 
haft høj grad eller nogen grad af betydning. Det er et fald på 3 % i forhold til 2011. Omtrent 30 % 
tilskriver messen ingen betydning. Det er en stigning på cirka 7 % sammenlignet med 2011. Set 
på hovedområdeniveau, så er det respondenterne fra HE, der tillægger messen størst betydning, 
da 57 % svarer, at den i nogen grad eller i høj grad har haft betydning for valget af uddannelse.  
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Respondenterne, der havde deltaget i messen, blev bedt om at vurdere informationskvaliteten på 
messen. Og her vurderede over 57 %, at den givne information var god eller meget god. Det er et 
fald på 5 % i forhold til 2011. Der var ikke signifikant forskel hovedområderne imellem.
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Figur	22:	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	dit	besøg	på	 
	 messen	”Uddannelse	uden	grænser”	i	Aarhus?

n=528. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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uddAnnelsesMessen ”uddAnnelse uden grænser”,  
JAnuAr og feBruAr 2012 i AAlBorg, herning,  
odense eller køBenhAVn

Respondenterne blev bedt om at svare på kendskab, betydning og kvalitet af uddannelsesmes-
serne i Aalborg, Herning, Odense og København (samlet). 

43 % kender messerne, og cirka halvdelen af disse har deltaget. Deltagelse i disse messer er til-
sammen højere end deltagelsen i uddannelsesmessen i Aarhus, som er beskrevet i afsnittet oven-
for. Kendskabet er det samme. Det er dog værd at bemærke, at kendskabet til messerne samlet 
set er steget med 1 % sammenlignet med sidste års undersøgelse.

Af de 3.198 respondenter havde 691 respondenter deltaget i messerne. De blev bedt om at vur-
dere graden af indflydelse på deres respektive studievalg. 38 % svarer, at det i høj grad eller i no-
gen grad har haft betydning for valget af studium, hvilket er en anelse lavere end den betydning, 
messen i Aarhus blev tillagt. Der var ikke signifikant forskel på svarene hovedområderne imellem. 

Figur	23:	Hvad	er	dit	kendskab	til	uddannelsesmessen	”Uddannelse	uden	grænser”, 
	 januar	og	februar	2012	i	Aalborg,	Herning,	Odense	eller	København?

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.
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Figur	24:	I	hvilken	grad	har	messen	”Uddannelse	uden	grænser”	i	Aalborg,	Herning,	 
	 Odense	eller	København	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?

n=691. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

Respondenterne blev bedt om at vurdere kvaliteten af den information, de modtog på messen, 
og her svarer 60 % af respondenterne, at informationen var god eller meget god, hvilket er en 
anelse højere vurderet end messen i Aarhus. De 60 % er lidt højere end de 58 % fra sidste års un-
dersøgelse.

Figur	25:	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	dit	besøg	på	 
	 messen	“Uddannelse	uden	grænser”	i	Aalborg,	Herning,	Odense	eller	København?
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n=691. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.

2.3.1:	  I	  hvilken	  grad	  har	  messen	  ”Uddannelse	  uden	  grænser”	  i	  Aalborg,	  Herning,	  Odense	  eller	  København	  haft	  betydning	  for	  dit	  valg	  af	  uddannelse?

Hovedomr
åde Total

I	  høj	  grad 10%
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Total	  (antal) 691
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Figur	26:	Kendskab	til	studiepraktik	på	Aarhus	Universitet	

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.

Der er signifikant forskel på kendskabet til studiepraktik hos respondenterne på de forskellige ho-
vedområder. Kendskabet til og deltagelse i studiepraktikken er størst på ST, hvor 76 % af respon-
denterne svarer, at de kender til studiepraktikken (og heraf har 26 % deltaget). Der er stor forskel 
på, hvor mange der har deltaget i studiepraktikken på de forskellige hovedområder. 26 % af re-
spondenterne fra ST har deltaget i studiepraktik, hvor det kun gælder for 17 % af respondenterne 
fra AR. Sammenlignet med sidste års undersøgelse er kendskabet og deltagelsen samlet set ste-
get med cirka 4 %.

studiePrAktik PÅ AArhus uniVersitet

Studiepraktik på Aarhus Universitet er et tilbud til potentielle studerende, der har afsluttet en gym-
nasial uddannelse eller er i gang med sidste år af en gymnasial uddannelse. Formålet med stu-
diepraktik 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 universitetsstude-
rende, undervisere og studievejledere. Studiepraktik giver et dybere indblik i studiet og studielivet 
end fx u-days. 2.192 deltog i studiepraktik på AU i 2012. Andre fik tilbudt en praktikplads, som de 
ikke ønskede at benytte.

FAKTA

2.192 deltog i studie-
praktik på AU i 2012. 
Fordelingen af optagne 
praktikanter på de for-
skellige hovedområder, 
inkl. IHA:
Arts: 368
ST: 486, IHA : 113
HE: 294
BSS: 931

Kilde: Studiepraktik.
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Figur	28:	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	 
	 fik	gennem	studiepraktik	på	Aarhus	Universitet?
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n=674. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

Studiepraktikken var helt klart det som gjorde det sidste 
til at jeg valgte mit studie. De studerende var meget 

behjælpelige og gode til at vejlede samt at være der for os.
Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012.

n=674. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet

Figur 27: Betydning af studiepraktik på aarhus universitet for studievalget
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De 674 respondenter, der svarede, at de havde deltaget i studiepraktikken, blev spurgt om prak-
tikkens betydning for studievalget. Generelt tilskrives studiepraktikken stor betydning, og totalt set 
svarer 77 %, at den i høj grad eller i nogen grad har haft betydning for studievalget. Det er et fald 
på 2% sammenlignet med 2011. Der er ikke signifikant forskel på vurderingen af betydningen af 
studiepraktikken, afhængig af hvilket hovedområde respondenterne kommer fra. 

Ikke blot tillægges studiepraktikken stor betydning for studievalget også den information, den 
studerende fik gennem sit studiepraktikophold, blev vurderet højt. 85 % af de respondenter, der 
havde deltaget i studiepraktikken, vurderede informationen som god eller meget god. Det svarer 
til et fald på 3% i forhold til 2011.
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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 Aarhus Universitet tilbyder at komme ud til gymnasier og 
overtage al undervisning for en dag. Formålet med Det rullende Universitet er dels at give gymna-
sieelever en smagsprøve på den faglighed, de vil møde på universitetet, og 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 – dvs. at alle gymnasiets elever bliver undervist af universitetsstuderende og for-
skere i en hel dag. Gennem undervisningen får gymnasieeleverne et indblik i den faglighed, man 
møder på et universitet, som forhåbentlig kan hjælpe med til at øge elevernes lyst til at læse på 
et universitet. Det rullende Universitet har fokus på den faglige undervisning, og det er vigtigt at 
bemærke, at det primært er gymnasiet, som har sammensat skemaet for dagen. Eleverne har 
således som udgangspunkt ikke indflydelse på fagvalget. Det rullende Universitet har i 2012 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 ele-
verne påtager sig værtsrolle og ejerskab for dagen.

Studievejledning er som udgangspunkt et fast tilbud ved Det rullende Universitet. Det er ikke obli-
gatorisk, at Den rullende vejledning følger Det rullende Universitet, men det er en tilvalgsmulighed 
for den enkelte gymnasieskole. Siden tilbuddet blev en fast bestanddel, har alle gymnasieskoler 
takket ja hertil. Det rullende Universitet tilbyder en Uddannelsescafé i slutningen af undervisnings-
dagen, 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 studievejle-
derens mere faktuelle viden. 

15 % af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen svarede, at de kendte til og havde haft 
besøg af Det rullende Universitet (473 personer). Det er en stigning på 5 % i forhold til sidste års 
undersøgelse. Det rullende Universitet besøger stadig kun et fåtal (men dog et stigende antal) af 
landets gymnasier. I kalenderåret 2011 besøgte Det rullende Universitet 24 gymnasier og i 2012 
34 gymnasier, hvilket afspejler sig i stigningen i kendskabet. 

De 473, der havde svaret, at de havde haft besøg af Det rullende Universitet, blev bedt om at sva-
re på, i hvilken grad besøget af Det rullende Universitet havde haft betydning for deres valg af ud-
dannelse. Her svarede 78 %, at besøget i mindre grad eller i ingen grad havde haft betydning for 
deres valg af uddannelse, og 19 % svarede, at det i høj eller i nogen grad havde haft betydning.
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Respondenterne, der havde haft besøg af Det rullende Universitet, blev desuden bedt om at for-
holde sig til kvaliteten af den information, de fik ved besøget.

Figur 30 nedenfor viser, at under halvdelen (47 %) af respondenterne vurderede kvaliteten af den 
information, de fik ved besøget af Det rullende Universitet, til god eller meget god. Det er ikke sam-
me høje kvalitetsvurdering som informationerne givet på bl.a. u-days og studiepraktikken, men Det 
rullende Universitet er heller ikke en målrettet rekrutteringsaktivitet, og det kan umiddelbart ikke 
sammenlignes.

Konklusionen må blive, at de kommende studerende har fundet arrangementet informativt, og 
for cirka en femtedels vedkommende har det haft en vis grad af betydning for deres studievalg. 

Figur	29:	I	hvilken	grad	har	Det	rullende	Universitet	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?

n=473 Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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Figur	30:	I	hvilken	grad	har	Det	rullende	Universitet	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?

n=473 Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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rekrutteringskAMPAgne 2012

Rekrutteringskampagnen er foregået i tre trin: Kvote 2-kampagne i tre uger op til den 15. marts, 
Kvote 1-kampagne i hele juni måned, og ledige pladser fra den 30. juli til den 7. august.

Kampagnen 2012 bestod af følgende elementer:
• Et dedikeret kampagnewebsite på AU’s hjemmeside, bachelor.au.dk/taenk,  
 med studiefilm og artikler om at studere
• Avis uddelt på gymnasier og i 30 byer
• Webkampagne på en lang række websites, inklusive små reklamefilm
• Biografreklamer
• Annoncer i uddannelsestillæg

Kampagnens formål var at sikre, at målgruppen kommer i kontakt med Aarhus Universitet (dvs. 
taler med en vejleder, besøger Aarhus Universitet, besøger vores studieguide på nettet, bestiller 
informationsmateriale).  

Filmen ”Tænk. Hvis det var dig” er vist for et publikum på mere end 1.300.000 i biograferne landet 
over. Filmen har også været vist på web-tv, bannerannoncer og på AU’s egne hjemmesider via 
AU’s videokanal (Vimeo).  På det tilhørende kampagnesite er der vist otte supplerende studielivs-
film om forskellige temaer – fx karriere, venner og tvivl, som i alt er blevet set godt 7.000 gange. 

via en særlig kampagneavis (omdelt på gymnasieskoler og i 30 udvalgte byer) samt kampag-
newebsitet har der desuden været tilrettelagt en særlig kampagneindsats for følgende fag/fag-
områder: teologi, informationsvidenskab, digital design, tandlæge, folkesundhedsvidenskab, ge-
ologi, ingeniør, økonomi og erhvervsøkonomi, HA. (Fagene er udvalgt af uddannelsesdekanerne 
på hovedområderne).

Plakat,	avis	og	annonce

17 % af respondenterne (533 personer) svarede, at de havde set den i spørgeskemaet viste plakat og 
avis på deres respektive gymnasieskole. Af de 17 % svarede 9 %, at plakaten og avisen i nogen eller i 
høj grad betydning for deres studievalg.

Respondenterne blev i spørgeskemaet præsenteret for en annonce og spurgt, om de havde set den 
i nogen af de landsdækkende aviser. Dette spørgsmål svarede 22 % (svarende til 701 personer) be-
kræftende på. Af de 22 % svarede 6 %, at annoncen i nogen eller i høj grad havde haft betydning for 
deres studievalg. Der var ikke signifikant forskel på besvarelserne hovedområderne imellem.
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Figur 31: aarhus universitet har rettet en kampagne mod uddannelsessøgende i 2012.  
	 Har	du	set	følgende	plakat	og	avis	på	din	gymnasieskole?

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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Film og biografreklamer
Som beskrevet i indledningen er der i forbindelse med rekrutteringskampagnen 2012 lavet en film, 
”Tænk. Hvis det var dig”. Filmen er vist for et publikum på mere end 1.300.000 i biograferne landet 
over. Filmen har også været vist på web-tv, bannerannoncer og på AU’s egne hjemmesider via 
AU’s videokanal (Vimeo).  På det tilhørende kampagnesite er der vist otte supplerende studielivs-
film om forskellige temaer – fx karriere, venner og tvivl – som i alt er blevet set godt 7.000 gange. 

Respondenterne blev i spørgeskemaet henvist til et link og spurgt, om de havde set filmen ”Tænk. 
Hvis det var dig” om et muligt studieliv på universitetet. 24 % af respondenterne svarede, at de 
havde set filmen (768 personer), og 16 % heraf svarede, at det havde haft høj grad eller nogen 
grad af betydning for deres valg af uddannelse.

Figur	33:	Aarhus	Universitet	har	lavet	en	film,	”Tænk.	Hvis	det	er	dig”,	om	et	muligt	 
	 studieliv	på	universitetet.	Har	du	set	filmen?	
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n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.
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n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

Figur	32:	Har	du	set	denne	annonce	i	nogen	af	de	landsdækkende	aviser?
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Respondenterne blev ligeledes spurgt, om de havde set reklamefilmen i biografen, og her sva-
rede 15 % af respondenterne (svarende til 494 personer), at det havde de, og 12 % heraf sva-
rede, at filmen i nogen grad eller i høj grad havde haft indflydelse på deres valg af uddannelse.

Kampagnewebsite	på	AU’s	hjemmeside,	bachelor.au.dk/taenk
En vigtig del af rekrutteringskampagnen har været kampagnewebsitet bachelor.au.dk/taenk på 
AU’s hjemmeside med studiefilm og artikler om at studere.

Respondenterne blev spurgt, om de havde kendskab til websitet. Samlet svarede en tredjedel af 
respondenterne, at det havde de. Der var flest respondenter fra AR, der havde kendskab (36 %), 
og færrest fra ST (27 %). De respondenter, der havde angivet, at de havde kendskab til websitet, 
blev efterfølgende spurgt, om sitet havde haft indflydelse på deres studievalg. Her svarede 38 %, 
at det i nogen grad eller i høj grad havde haft indflydelse på deres studievalg. Der var ikke signifi-
kant forskel på vurderingen af sitets indflydelse på studievalget hovedområderne imellem.

Figur	35:	Aarhus	Universitet	har	lavet	et	website	bachelor.au.dk/taenk,	specielt	rettet	
	 mod	uddannelsessøgende	i	2012.	Har	du	kendskab	til	dette	website?

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,007.
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Figur	34:	Aarhus	Universitet	har	lavet	en	film,	”Tænk.	Hvis	det	er	dig”,	om	et	muligt	 
	 studieliv	på	universitetet.	Har	du	set	filmen?	

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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De respondenter, der havde angivet, at de kendte websitet, blev bedt om at vurdere kvaliteten af 
den information, de havde fået gennem bachelor.au.dk/taenk. 62 % af respondenterne vurde-
rede, at den information, de havde fået fra hjemmesiden, var god eller meget god, og der var ikke 
signifikant forskel på vurderingerne fra respondenterne hovedområderne imellem.

WeBstudieguiden og BAchelorBogen

Webstudieguiden 
Webstudieguiden (studieguide.au.dk) er AU’s egen studieguide og en væsentlig platform i rekrut-
teringsarbejdet. Det er her, de kommende studerende kan finde og søge informationer om alt 
lige fra fagbeskrivelser og studieordninger til optagelseskrav, film om livet som studerende og 
stille spørgsmål til studievejlederne på chatten. 

Webstudieguiden spiller en central rolle for rekrutteringskampagnen. Fra årsskiftet og frem til den 
30. august 2012 var der cirka 535.000 besøg på bachelor.au.dk. 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 
valgprocessen.

Bachelorbogen  
Bachelorbogen udkommer hvert år i uge 43. Oplaget var på 20.000 eksemplarer i 2012. Bogen 
uddeles til studiepraktikanter og på uddannelsesmesser. Derudover udsendes den til alle gym-
nasieskoler, højskoler, biblioteker, arbejdsformidlinger og studievalgscentre i Danmark. Bachelor-
bogen er en introduktion til AU’s uddannelser, og bogen giver den uddannelsessøgende et første 
indblik i studier, studieliv og karrieremuligheder. 
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Figur	36:	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	via	
	 bachelor.au.dk/taenk?

n=1064. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.
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89 % angiver, at de kender webstudieguiden. Dette tal var på 79 % i 2011, hvilket indikerer, at flere 
søger deres informationer via internettet. Ikke kun kendskabet til siden er steget, også brugen af 
denne er steget – 76 % svarer, at de har anvendt studieguiden i forbindelse med deres studievalg. 
Dette tal var sidste år på 61 %. 
 
Ser man på den trykte Bachelorbog, har 63 % svaret, at de kender til bogen, og 43 %, at de også 
har anvendt den. Det er færre end sidste år, hvor 74 % svarede, at de havde kendskab til bogen, 
og 51 %, at de havde anvendt den. Udviklingen viser som forventet, at brugen af trykte medier 
falder til fordel for brugen af webmedier.

De respondenter, der svarede, at de havde anvendt webstudieguiden, og de studerende, der 
havde anvendt Bachelorbogen, blev bedt om at vurdere graden af betydning for deres studie-
valg samt informationskvaliteten. 

Figur	37:	Kendskab	til	Bachelorbogen	og	webstudieguiden.

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.  
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Figur 38: vurdering af betydning for studievalget: Bachelorbogen  
	 og	webstudieguiden

Hhv. n=1379 og n=2423. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.
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Det ses, at begge tilbud har haft en betydning for studievalget. Blandt respondenter, der havde 
brugt Bachelorbogen, vurderede 67 %, at bogen havde haft høj eller nogen grad af betydning. 
Dette tal var 64 % for webstudieguiden. 
  

Generelt er informationskvaliteten vurderet højt, da 79 % vurderer den til god eller meget god for 
både Bachelorbogen og for webstudieguiden. 

iagttagelser om udvalgte rekrutteringsaktiviteter 2011:
• 87 % svarer, at de i høj eller i nogen grad har fået de fornødne informationer i forhold til at  
 træffe studievalget.
• 71 % af respondenterne svarer, at de har kendskab til u-days, og halvdelen af disse har del- 
 taget. Blandt de deltagende vurderer 80 %, at kvaliteten af de informationer, de modtog på  
 u-days, var god eller meget god. Det er 5 % højere i 2012 end i 2011.
• 43 % af respondenterne svarer, at de kender til messen i Aarhus, og 17 % har deltaget.
• 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 et fåtal (34 i 2012) af landets 267 gymnasier, allige- 
 vel er kendskabet til Det rullende Universitet på 15 % blandt respondenterne.
• 22 % af respondenterne svarede, at de havde set kampagneannoncen i de landsdækkende  
 aviser, og 17 % af respondenterne svarede, at de havde set rekrutteringsplakaten på deres  
 respektive gymnasieskole.
• 24 % af respondenterne svarede, at de havde set filmen ”Tænk. Hvis det var dig”, og 16 %  
 heraf svarede, at den havde haft høj grad eller nogen grad af betydning for deres valg af ud-
 dannelse.
• 62 % af respondenterne vurderede, at den information, de havde fået fra hjemmesiden  
 bachelor.au.dk/taenk, var god eller meget god.
• 89 % angiver, at de kender webstudieguiden, hvilket er en markant stigning i forhold til sidste  
 år, hvor 79 % svarede, at de havde kendskab hertil.
• Kendskabet til Bachelorbogen er faldet. Sidste år angav 74 %, at de havde kendskab til bo- 
 gen, dette var faldet til 63 % i år.
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Hhv. n=1379 og n=2423. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

Figur	39:	Vurdering	af	informationskvaliteten	af	Bachelorbogen	og	webstudieguiden

Studieguiden hjalp mig til at finde uddannelsesvidenskab, som 
jeg er kommet ind på, for det havde jeg ikke hørt om før …

Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012.
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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 folkeskole og ungdoms-
uddannelse og herefter hos bl.a. Studievalg. Det er derfor ikke sikkert, at vurderingen af vejlednin-
gen alene vedrører Aarhus Universitets 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 mv.), men oplevelser herfra kan selvfølgelig 
indgå i vurderingen.

Aarhus Universitet har det seneste år udviklet et sammenhængende grafisk vejledningsdesign, 
der tydeliggør over for brugerne, at der er tale om et vejledningsarrangement fra Aarhus Universi-
tet. Designet præger alle større vejledningsarrangementer på Aarhus Universitet. 

Figur	40:	Har	du	benyttet	muligheden	for	at	få	vejledning	på	Aarhus	Universitet,	fx	fra	en	 
	 vejleder	på	din	ønskede	uddannelse	eller	fra	Informations-	og	vejledningscentret?

 n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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Som det fremgår af Figur 40, svarede næsten en tredjedel af respondenterne, at de havde benyt-
tet muligheden for at få vejledning på AU, eksempelvis fra en vejleder på uddannelsesstedet eller 
fra Informations- og vejledningscentret. Der var ikke signifikant forskel på svarfordelingen hoved-
områderne imellem.

Blandt gruppen, der havde benyttet muligheden for at få vejledning på AU, svarede 58 %, at stu-
dievejledningen havde haft nogen eller høj grad af indflydelse på valget af uddannelse. Der er 
dog stor forskel på, hvorledes respondenterne på de forskellige hovedområder har svaret. På AR 
svarer respondenterne ligesom gennemsnittet, nemlig 58 %, at studievejledningen havde haft no-
gen eller høj grad af indflydelse på valget af uddannelse. På BSS er det 62 %, og på ST 64 %. På 
HE svarer kun 42 %, at studievejledningen havde haft nogen eller høj grad af indflydelse på valget 
af uddannelse. Det er dog ikke overraskende at tallet er lavere på HE, da uddannelserne her er 
meget efterstræbte og ikke i samme grad er noget, unge vejledes ind i. 
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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 72 %, at vej-
ledningen havde været god eller meget god. Kun 6 % vurderende vejledningen til at være dårlig 
eller meget dårlig. Der var ikke signifikant forskel hovedområderne imellem.
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Figur	42:	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	vejledning,	du	fik?	

n=1000. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

Figur	41:	I	hvilken	grad	har	studievejledningen	haft	indflydelse	på	dit	valg	af	uddannelse?	

n=1000. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p= 0,006.

chAt Med VeJleder

Muligheden for at chatte med en vejleder på Aarhus Universitet blev igangsat i maj 2011. Til-
buddet blev oprettet efter flere års succes med at tilbyde chat i to uger op til ansøgningsfristen. 
Formålet med at oprette chatfunktionen var at give en lettilgængelig, hurtig, anonym og uformel 
adgang til vejledning på Aarhus Universitet, uanset hvor i verden man befinder sig. Aarhus Univer-
sitet er det eneste universitet i Danmark, der tilbyder vejledning via chat.

Jeg har prøvet ”chat med en vejleder”, hvilket fungerede rigtig 
godt for mig og betød alt for mit valg af uddannelse.

Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012.

22% 
14% 

27% 22% 22% 

36% 

28% 

37% 
40% 36% 

23% 

31% 

20% 23% 
24% 

18% 
27% 

16% 14% 17% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

AR HE ST BSS Total 

Ved ikke 

I ingen grad 

I mindre grad 

I nogen grad 

I høj grad 



44 DIT STUDIEvAlG 2012

 n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.

Figur	43:	Hvad	er	dit	kendskab	til	”Chat	med	en	vejleder”?

Også chattens betydning for studievalget er steget. I 2011 svarede 36 %, at ”Chat med en vejle-
der” havde haft høj eller nogen grad af betydning for valget af uddannelse. Dette var steget til 41 
% i undersøgelsen for 2012. I forbindelse med sidste års undersøgelse vurderede mænd og kvin-
der betydningen af ”Chat med en vejleder” forskelligt. Mændene tillagde ”Chat med en vejleder” 
markant højere betydning for deres valg af uddannelse end kvinderne. Dette var ikke tilfældet i 
årets undersøgelse, hvor de to køn vurderede betydningen nogenlunde ens (40 % af kvinderne 
og 41 % af mændene tillagde chat med vejleder nogen eller høj grad af betydning for valget af 
uddannelse).

n=595. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,033.

Figur	44:	I	hvilken	grad	har	”Chat	med	en	vejleder”	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?

På trods af at ”Chat med en vejleder” var et nyt tiltag sidste år, da undersøgelsen blev foretaget, 
svarede 36 %, at de havde kendskab til det, og 10 %, at de havde benyttet sig af tilbuddet. Såvel 
kendskab som brug af chatten er steget frem til undersøgelsen 2012, og som det fremgår af Figur 
43, svarer 58 % i 2012, at de kender til chatten, og 19 % svarer, at de har benyttet sig af tilbuddet.
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Figur	45:	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	 
	 ”Chat	med	en	vejleder”?

n=595. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

Kvaliteten af den information, som den kommende studerende havde fået gennem ”Chat med 
en vejleder”, blev vurderet som værende meget god eller god af 66 % af respondenterne i 2012, 
hvilket er en stigning på 3 % i forhold til fordelingen i 2011. Der var ikke signifikant forskel på vur-
deringen hovedområderne imellem. 

Møde Med VeJleder

Afsnittet omhandler den kommende studerendes personlige kontakt med en studievejleder på 
AU i forbindelse med studievalget. Knap halvdelen (48 %) af de respondenter, der havde mødt 
en vejleder, svarede, at den personlige kontakt med en studievejleder havde haft høj grad eller 
nogen grad af betydning for deres valg af uddannelse. Der var ikke signifikant forskel på svarfor-
delingen hovedområderne imellem.

Figur	46:	Helt	generelt	-	i	hvilken	grad	har	den	personlige	kontakt	med	en	studievejleder	på	 
	 Aarhus	Universitet	været	en	hjælp	i	forbindelse	med	dit	valg	af	uddannelse?

n=1216. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

God personlig kontakt, man kunne mærke at de brændte 
for det, de har altid stået til rådighed, og jeg har ofte fået 

svar på mails samme dag som jeg sendte dem.
Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012.
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VeJledning generelt

Som det er beskrevet i indledningen foregår vejledning mange steder, og beslutningen om, hvil-
ken uddannelse de kommende studerende ønsker at søge ind på, bygges op over lang tid. Re-
spondenterne 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 70 %, at dette i nogen 
eller i høj grad var tilfældet. Dette er et fald på 5 % i forhold til sidste års undersøgelse. Det kan 
skyldes de organisatoriske forandringer, der i perioder har medført forvirring om, hvor man kunne 
få og finde studievejledning på de enkelte uddannelser.

iagttagelser i forhold til vejledningen: 
•  31 % af respondenterne svarede, at de havde benyttet muligheden for at få vejledning på AU, og  
 72 % af disse respondenter vurderede, at vejledningen havde været god eller meget god.
•  Såvel kendskab som brug af chatten samt vurderingen af kvaliteten af denne er steget fra  
 2011 til 2012.
•  5 % færre end sidste år angiver, at de i høj eller i nogen grad har fået den vejledning, 
 de havde brug for i forhold til at foretage deres studievalg.

Figur	48:	Har	du	generelt	fået	den	vejledning,	som	du	havde	brug	for	i	forhold	til	at	 
	 foretage	dit	studievalg?

n=3198. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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Af de respondenter, der havde mødt en vejleder, vurderede 60 %, at kvaliteten var god el-
ler meget god, og kun 5 % vurderede den personlige vejledning som dårlig eller meget dårlig.  
Det kan bemærkes, at en for undersøgelsen generelt stor gruppe på 13 % svarede ved ikke på 
spørgsmålet. 

Figur	47:	Helt	generelt	–	hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	vejledning,	du	fik	gennem	 
	 den	personlige	kontakt	med	en	studievejleder?
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n=1216. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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internAtionAle full degree- 
studerende intro

Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende ønsker med årets studiestartsunder-
søgelse blandt internationale fuldtidsstuderende, der har fået tilbudt en studieplads på AU, at 
opnå ny viden om:

•  Hvorledes de internationale studerende får kendskab til Aarhus Universitet.
•  Hvor de søger yderligere information om mulighederne på AU.
•  Hvilke faktorer der har indflydelse på deres beslutning om at søge optagelse på AU. 

Undersøgelsen vil indgå i det fremadrettede arbejde med udviklingen af den internationale  
rekrutteringsindsats generelt og med at øge AU’s synlighed internationalt.

Målgruppen for undersøgelsen er alle internationale bachelor- og kandidatstuderende, der har 
fået tilbudt en studieplads på et fuldtidsstudium på Aarhus Universitet. Internationale studerende 
er i denne undersøgelse defineret som studerende, der ikke har dansk nationalitet, og som er op-
taget som full degree-studerende. Undersøgelsen inkluderer såvel bachelor- som kandidatstude-
rende, da de formodes at have gjort sig mange af de samme overvejelser, i forbindelse med at de 
traf beslutning om at læse en fuld uddannelse på et universitet i et andet land. Der er derfor ikke 
skelnet mellem de to typer af studerende i denne undersøgelse.

It seemed like Aarhus was a serious university 
with good quality, after searching at your 

webside. I like the way the university is located, and the 
culture opportunities. And I have heard good things 
about Aarhus city and the university from friends and 
classmates who study in Denmark or have family there.
Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012.
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Baggrundsvariabel Kategori spørgeskema total

Ikke besvaret Besvaret

Aldersgruppe < 20 år 3,5% 20,8% 14,1%

20 år 4,1% 9,1% 7,2%

21 år 5,8% 10,2% 8,5%

22 år 11,0% 12,4% 11,9%

23-24 år 36,0% 21,5% 27,1%

> 24 år 39,5% 25,9% 31,2%

Total (Procent) 100,0% 100,0% 100,0%

Køn Kvinder 55,8% 55,3% 55,5%

Mænd 44,2% 44,7% 44,5%

Total (Procent) 100,0% 100,0% 100,0%

Hovedområde Arts 18,7% 20,5% 19,8%

Health 2,3% 11,0% 7,7%

Science and Technology 5,8% 8,1% 7,2%

Business and Social Sciences 73,1% 60,4% 65,3%

Total (Procent) 100,0% 100,0% 100,0%

Nationalitet Norden 27,9% 28,6% 28,3%

Øvrige EU 54,1% 56,4% 55,5%

Øvrige Europa 5,2% 2,2% 3,4%

Nordamerika 1,7% 2,9% 2,5%

Sydamerika 0,0% 1,1% 0,7%

Asien 9,3% 3,3% 5,6%

Afrika 1,7% 4,0% 3,1%

Oceanien 0,0% 1,5% 0,9%

Total (Procent) 100,0% 100,0% 100,0%

Total (Antal) 172 274 446*

Respondenterne

Tabel	B:	Karakteristika	for	dem,	der	har	besvaret/ikke	besvaret	spørgeskemaundersøgelsen		
 (trukket fra det studieadministrative system stads)

Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.

*Bemærk: Se afsnit om datamaterialet sidst i rapporten for svarprocent samt efterbehandling og sortering af 
data. Generelt er talstørrelserne i de enkelte kategorier små. I forhold til totaltallet er der forholdsvis flere, der 
har besvaret spørgeskemaet blandt de yngste aldersgrupper end blandt de ældste grupper. Få fra HE har 
ikke besvaret spørgeskemaet.
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Analyserne er udarbejdet på baggrund af 273 full degree-studerende med ikke-dansk nationa-
litet, som er optaget på et fuldtidsstudium på Aarhus Universitet. De studerende blev indledende 
spurgt om, hvor de har taget deres adgangsgivende eksamen. Hovedparten af respondenterne 
(86 %) svarede, at de har taget deres adgangsgivende eksamen i Norden eller i Øvrige EU.  Der er 
dog store forskelle hovedområderne imellem, som det fremgår af figur 49.

Med henblik på at undersøge respondenternes søgemønstre blev de spurgt om, hvorvidt de hav-
de søgt optagelse på andre universiteter end AU. 

I figur 50 kan det ses, at på dette spørgsmål svarede 65 %, at det havde de. Der er store forskelle 
hovedområderne imellem, og selv om de enkelte talstørrelser er forholdsvis små, er forskellene 
signifikante.  
 
HE skiller sig mest ud. Her svarer 96 %, at de også har søgt optagelse på andre universiteter. Det 
gjaldt blot for 35 % på ST. Samlet set svarer 65 %, at de har søgt optagelse på andre universiteter 
også.

Figur	49:		In	which	country	did	you	complete	your	qualifying	upper	secondary	education?

n=273. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.

n=259. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: 0,000.

Figur	50:	Did	you	apply	to	other	universities	as	well?
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Blandt de studerende, der havde angivet, at de havde søgt ind på en bacheloruddannelse, sva-
rede 45 %, at de også planlagde at blive i Danmark og søge ind på en toårig kandidatuddannelse 
på AU. 5 % svarede nej, og halvdelen havde endnu ikke taget stilling til dette spørgsmål.

Figur	51:	Do	you	plan	to	apply	for	a	two-year	master	degree	at	AU?
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n=115. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.

Respondenterne blev bedt om at svare på, om de havde planer om at søge arbejde i Danmark 
og dermed bruge deres uddannelse i landet. 

38 % svarede, at de havde planer om at søge arbejde i Danmark efter endt uddannelse. 10 % 
afviste at bruge uddannelsen i Danmark, og hovedparten (52 %) svarede, at de endnu ikke havde 
taget stilling til dette. 
 
HE skiller sig igen ud med procentvis flest, der svarer, at de ikke har taget stilling endnu (68 %), og 
procentvis færrest, der svarer, at de vil søge arbejde i Danmark (18 %).

Figur	52:	Do	you	plan	on	seeking	employment	in	Denmark	after	your	graduation?

n=259. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test: 0,041.
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kendskAB til AArhus uniVersitet
 
Afsnittet omhandler, hvorledes de internationale studerende har fået kendskab til Aarhus Univer-
sitet. Svarfordelingerne er ikke behandlet på hovedområdeniveau, da der arbejdes med meget 
små talstørrelser i de enkelte kategorier. Hovedområdetabeller er dog udarbejdet og kan findes i 
bilagsmaterialet. Det bemærkes, at de tre efterfølgende tabeller er baseret på multiple choice, så 
den studerende har derfor haft mulighed for at angive flere svar.  

På spørgsmålet om, hvordan de hørte om AU, har respondenterne, som det fremgår af Figur 53, 
primært valgt kategorierne internettet (53 %) og fra en anden person (43 %). 
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Figur	53:	How	did	you	hear	about	Aarhus	University?	(Multiple	choice)

n=259. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.

Af de 53 %, der havde angivet, at de havde fået kendskab til AU via Internettet, svarede 55 %, 
at de havde anvendt Google eller anden søgemaskine til at nå frem til AU. 52 % svarede, at de 
havde brugt au.dk, og 24 % svarede, at de havde hørt om AU gennem studyindenmark.dk.

Figur	54:	Please	specify	from	which	websites	you	heard	about	Aarhus	University	 
	 (Multiple	choice)

n=138. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.
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De 43 %, der havde angivet, at de havde hørt om AU gennem en anden person, blev bedt om at 
specificere, om det var fra venner, familie, undervisere/forskere fra hjemuniversitetet eller andre. 
Her svarede 70 %, at de havde hørt om AU gennem venner. 26 % svarede, at det var gennem fa-
milie, 14 % gennem undervisere/forskere fra hjemuniversitetet, og 7 % svarede fra andre.

Figur	55:	Please	specify	from	which	people	you	heard	about	Aarhus	University.	 
	 (Multiple	choice)
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n=112. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.

yderligere inforMAtionssøgning

Respondenterne blev spurgt om, hvorvidt de efterfølgende havde søgt yderligere information om 
AU. Heraf svarede 95 %, at det havde de. Disse 95 % blev efterfølgende spurgt om, hvor de havde 
søgt denne information. Også i dette afsnit vil data blive behandlet samlet og ikke på hovedom-
rådeniveau, da der arbejdes med meget små talstørrelser i de enkelte kategorier. Hovedområde-
tabeller er dog også her udarbejdet og kan findes i bilagsmaterialet.
 
90 % af de respondenter, der havde angivet, at de havde søgt yderligere information, havde 
brugt internettet. 27 % havde været i kontakt med studerende på AU. 26 % svarede, at de havde 
været i kontakt med en anden person. 9 % havde brugt nationale uddannelsesagenturer, og 6 % 
havde været i kontakt med en ansat på AU.

Figur	56:	Where	did	you	seek	additional	information	about	AU?	(Multiple	choice)
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n=247. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.
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Af de 90 %, der havde angivet, at de havde søgt yderligere information på internettet, svarede 
95 %, at de havde brugt Aarhus Universitets hjemmesider til at søge yderligere information. 36 % 
havde anvendt Study in Denmark’s hjemmeside, og 9 % havde brugt andre hjemmesider.
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Figur	57:		Please	specify	from	which	websites	you	sought	additional	information	on	AU.	 
	 (Multiple	choice)

n=223. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.

I figur 58 ses fordelingen af svar på tre spørgsmål vedrørende hjemmesiden www.au.dk. Respon-
denterne, der havde angivet, at de havde søgt information på hjemmesiden, blev bedt om at 
svare på, om de havde fundet det, de ledte efter, dels i forbindelse med optagelse, dels i forbin-
delse med selve uddannelsen. Her svarede henholdsvis 92 % og 93 % bekræftende på, at de 
havde fundet det, de kiggede efter. De blev desuden spurgt, om de savnede yderligere informa-
tion om AU, og her svarede 72 %, at det gjorde de ikke.

Figur 58:
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n=212. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.
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Betydende fAktorer i forhold til studieVAlget

Afsnittet indeholder en analyse af, hvilke faktorer respondenterne tillagde mest vægt i forhold til 
beslutningen om at søge optagelse på AU. Respondenterne blev bedt om at prioritere tre faktorer 
i forhold til deres betydning for valget om at søge optagelse på Aarhus Universitet. 

Den første figur (Figur 59) indeholder fordelingen af de faktorer, som de studerende havde valgt 
at prioritere først. Her er der signifikant forskel på, i hvilken rækkefølge de enkelte faktorer priorite-
res hovedområderne imellem.
  
Figur 60 viser de faktorer, som respondenterne prioriterer som nummer to og tre. Den er opgjort på 
totaltal, da der ikke er signifikant forskel på fordelingen hovedområderne imellem.

Figur	59:	What	played	a	decisive	factor	in	your	decision	on	seeking	admission	at	AU?	 
	 Please	choose	exactly	three	factors	and	prioritize	1,	2	and	3.	
 
Førsteprioritet:

n=259. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test=0,000.
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Samlet set var den mest betydende faktor for valget AU som universitet. 47 % af respondenterne 
angav denne faktor som førsteprioritet. Det betød dog mest for respondenterne fra BSS, hvor 54 
% angav AU som universitet som vigtigste faktor. På HE blev AU som universitet (32 %) overgået af 
kategorien jeg har allerede venner og familie i Danmark (39 %). På ST angiver 20 % af responden-
terne det var ikke muligt at blive optaget på en lignende uddannelse i mit hjemland som næstvig-
tigste årsag for at søge optagelse på AU. Danmark som destination er også vigtig for responden-
terne, samlet set svarer 15 %, at det var den afgørende faktor for deres valg om at søge optagelse 
på AU. Til gengæld viser undersøgelsen, at Aarhus som by ikke har haft den store betydning.

Figur	60:	What	played	a	decisive	factor	in	your	decision	on	seeking	admission	at	AU? 
	 Please	choose	exactly	three	factors	and	prioritize	1,	2	and	3.
 
anden- og tredjeprioritet: 

n=259. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.
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Figur 61: Why did au as university play a decisive factor in your decision on seeking admission  
	 at	AU?	Please	choose	exactly	1	or	2	factors	and	prioritize	1	and	2	if	you	chose	2.	 

(Førsteprioritet)

n=213. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. Chi-2-test=0,044.
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De studerende, der havde angivet AU som universitet som en betydende faktor for deres studie-
valg (som enten første-, anden- eller tredjeprioritet), blev bedt om at svare på spørgsmålet: Hvorfor 
spillede AU som universitet en afgørende faktor i forhold til din beslutning om at søge optagelse på 
AU?  De respektive respondenter blev bedt om at vælge en eller to begrundelser fra en på forhånd 
givet række af variable. Hvis de valgte to variable, skulle de prioritere disse.

Som det fremgår af Figur 61, var den (totalt set) vigtigste begrundelse for at søge optagelse AU’s 
omdømme og ranking (45 %). Der er dog meget stor forskel hovedområderne imellem. På HE og 
BSS er topscoreren AU’s omdømme og ranking. På AR og ST er den vigtigste begrundelse Uddan-
nelsens konkrete faglige indhold. Den skandinaviske undervisningstradition blev specielt på AR (20 
%) valgt som begrundelse for at søge ind på AU.

89 % havde ud over ovennævnte også valgt en anden begrundelse for at søge på AU. Her var der 
ikke signifikant forskel på valgene hovedområderne imellem, som det kan ses i figur 62.

Figur 62: Why did au as university play a decisive factor in your decision on seeking admission  
	 at	AU?	Please	choose	exactly	1	or	2	factors	and	prioritize	1	and	2	if	you	chose	2.

andenprioritet:

n=189. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet. 
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Vurdering Af AnsøgningsProcessen

Med henblik på at forbedre processen frem til indlevering af ansøgningen blev respondenterne 
afslutningsvis bedt om at svare på en række spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen.

Af Figur 63 fremgår, at:
•  33 % svarede, at de havde haft problemer med onlineansøgningsblanketten.
•  42 % svarede, at de havde været i kontakt med en studievejleder eller anden AU-ansat, før de  
 indleverede ansøgningsblanketten, og heraf svarede 91 %, at de havde været tilfredse med den  
 hjælp, de havde modtaget.
•  79 % svarede, at de havde været tilfredse med den information de fik vedrørende ankomst og  
 studiestart på AU.
•  57 % svarede, at de havde mødt udfordringer i forhold til bolig i Aarhus.
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Figur 63: vurdering af ansøgningsprocessen

n=259. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012. Aarhus Universitet.  
(* angiver, at det er svarfordelingen af dem, der havde været i kontakt med en studievejle-
der eller anden AU-ansat, før de indleverede ansøgningsblanketten).
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iagttagelser fra undersøgelsen af det internationale optag

Om respondenterne
•  86 % af respondenterne svarede, at de har taget deres adgangsgivende eksamen i Norden  
 eller i Øvrige EU
•  65 % 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 43 % svarede fra  
 en anden person. 
•  Af de 53 %, der havde angivet, at de havde fået kendskab til AU via internettet, svarede 55%,  
 at de havde anvendt Google eller anden søgemaskine til at nå frem til AU. 52 % svarede, at  
 de havde brugt au.dk, og 24 % svarede, at de havde hørt om AU gennem studyindenmark.dk  
 (multiple choice).

Betydende faktorer for studievalget
•  AU som universitet var samlet set  den mest betydende faktor for studievalget. 47 % af  
 respondenterne angav denne faktor som førsteprioritet. 
•  Den vigtigste begrundelse for at søge optagelse på AU var AU’s omdømme og ranking  
 (45 %). Der er dog meget stor forskel hovedområderne imellem. På HE og BSS er topscoreren  
 AU’s omdømme og ranking. På AR og ST er den vigtigste begrundelse uddannelsens konkrete  
 faglige indhold. 

Om søgemønstre og ansøgningsprocessen 
•  33 % svarede, at de havde haft problemer med onlineansøgningsblanketten.
•  42 % svarede, at de havde været i kontakt med en studievejleder eller anden AU-ansat, før de  
 indleverede ansøgningsblanketten, og heraf svarede 91 %, at de havde været tilfredse med den  
 hjælp, de havde modtaget.
•  79 % svarede,  at de havde været tilfredse med den information, de fik, vedrørende ankomst  
 og studiestart på AU.
•  57 % svarede, at de havde mødt udfordringer i forhold til bolig i Aarhus.
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datamateriale og tabeller
Databehandlingen er foretaget i Excel og i SPSS, og til bearbejdning og understøttelse af ana-
lysen af de kvalitative data er der anvendt analyseværktøjet Nvivo. Den grafiske fremstilling er 
foretaget i Excel og Word. Der er primært foretaget analyser på et deskriptivt niveau, testet for 
statistisk signifikans med Pearsons Chi-2-test. Under tabellerne angives p-værdien for testen, hvor 
værdier > 0,05 indikerer, at sammenhængen mellem de to variable er tilfældig, mens værdier 
</= 0,05 indikerer en statistisk signifikant sammenhæng.

Der er udarbejdet en omfattende bilagssamling med tabeller og analyser, der danner baggrund 
for denne rapport. Disse kan rekvireres ved henvendelse til Kvalitetsenheden, AU Studieadmini-
stration.

Brug af citat- og faktabokse
Jævnt fordelt gennem rapporten er der anvendt faktabokse og citater, der bygger på kvalita-
tive data indhentet via de åbne svarkategorier i det elektroniske spørgeskema. De kvalitative be-
svarelser er overordnet blevet kategoriseret i de for svarkategorien relevante temaer, emner eller 
ord. Hverken faktabokse eller citater er taget ud af en anden sammenhæng. Indholdet i disse og 
deres placering i rapporten hænger nøje sammen med besvarelserne inden for samme spørgs-
målskategori i spørgeskemaet.

Del	1:	DeT	NATIONAle	OPTAg

svarprocent 
Af de 6.665, der fik tilbudt studieplads, og som modtog spørgeskemaet, har 3.238 personer be-
svaret hele spørgeskemaet.  Det giver en svarprocent på 49 %.

Spørgeskemaet er udsendt til alle, der fik tilbudt studieplads, men kun respondenter med en 
dansk gymnasial uddannelse har modtaget det fulde spørgeskema. Øvrige respondenter, her-
under dem, som sagde nej tak til optag, samt engelsksprogede, modtog særskilte spørgsmål (se 
desuden afsnittet om de internationale studerende, del 2 i rapporten).  Spørgeskemaet blev sendt 
ud den 1. august 2012 og var aktivt til og med den 9. september 2012. Spørgeskemaets repræ-
sentativitet vurderes at være god. 

Svarprocenten er målt løbende, og udviklingen kan ses i figur 64, hvor dato for første og anden 
rykker også er angivet. Effekten af specielt 1. rykker ses tydeligt i diagrammet. Ligeledes viser figu-
ren, at overvejelser mht. flytning af 2. rykker og eventuel en 3. rykker sidst i undersøgelsesperioden 
kan være med til at fremme svarprocenten.

dAtABeArBeJdning
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Figur 64: antallet af daglige svar og udvikling i akkumuleret svarprocent

Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit studievalg 2012. Aarhus Universitet. 

Kendskab	og	svarprocent
For at sikre at kendskabet til rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2012 blev udbredt til flest 
mulige af dem, som fik tilbudt studieplads, blev en række forskellige formidlingstiltag igen i år 
anvendt. Tanken bag dette var at gøre opmærksom på undersøgelsen gennem så mange og så 
forskellige relevante kanaler som muligt for dermed at øge svarprocenten. 
Det kom til udtryk ved nedenstående tiltag:
 
• Der blev arbejdet, både i den nationale og internationale undersøgelse, med spørgeskema- 
 ets udformning, spørgsmålsformuleringer og svarkategorier – understøttet af læringen fra sidste  
 års rekrutteringsundersøgelse (hvad gælder den nationale del af undersøgelsen). Dette  
 blev gjort dels for at øge præcisionen, dels for at skabe et godt ”flow” i spørgeskemaet, med  
 henblik på at respondenterne skulle bruge tiden så effektivt som muligt i besvarelsen. 
• Spørgeskemaet er ligeledes blevet testet, for at sikre at spørgeskemaet kunne besvares efter  
 hensigten, og at der ikke var systematiske fejl. Der blev arbejdet med præcisering af tekst og  
 formuleringer i de to planlagte rykkermails (med ekstra fokus på emnefeltet i e-mail) – som 
 officielt blev beskrevet som opfordringsmails.
• I optagelsesbrevet samt i forbindelse med udsendelse af årskort blev der gjort opmærksom  
 på rekrutteringsundersøgelsen, og det blev der også gjort ved den lokale information på vel- 
 komstdagen. ligeledes er der orienteret om undersøgelsen til vejledningsansvarlige og pro- 
 dekaner for uddannelse på hovedområderne.
• Undersøgelsen blev åbnet den 1. august 2012, simultant med optagelsesbrevets udsendelse.  
 Sidenhen er der blevet rykket for deltagelse to gange. 
• Der blev informeret om undersøgelsen på relevante sider på AU’s web. Kommunikationsfolk  
 og kontaktpersoner på hovedområderne fik tilsendt bannerreklame for undersøgelsen, som  
 kunne lægges på lokale websider for nye studerende. Desuden er der blevet informeret om  
 undersøgelsen på mange af de elektroniske informationsskærme, som findes på hele AU.
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Del	2:	De	INTerNATIONAle	sTUDereNDe	

Det internationale spørgeskema er sendt til alle internationale bachelor- og kandidatstuderende, 
der har fået tilbudt en studieplads på et fuldtidsstudium på Aarhus Universitet (inklusive betinget 
optagne). 

Internationale studerende er i denne undersøgelse defineret som full degree-studerende, der ikke 
har dansk nationalitet, og som ikke har en dansk, adgangsgivende eksamen. Undersøgelsen in-
kluderer såvel bachelor- som kandidatstuderende, da de formodes at have gjort sig mange af de 
samme overvejelser, i forbindelse med at de traf beslutning om at læse en fuld uddannelse på 
et universitet i et andet land. Der er derfor ikke som udgangspunkt skelnet mellem de to typer af 
studerende i denne undersøgelse.

De internationale bachelorstuderende ansøger og optages via KOT, og ligesom de danske stude-
rende modtog de en mail den 1. august 2012 med opfordring til at deltage i studievalgsundersø-
gelsen.  De internationale kandidatstuderende ansøger direkte til universitetet, og de modtog mail 
om deltagelse den 20. august 2012. 

svarprocent
Der blev udsendt mails med opfordring om at deltage i spørgeskemaundersøgelsen til 824 in-
ternationale studerende – 330 bachelorer og 494 kandidater. Som før angivet indeholdt denne 
gruppe også de betinget optagne samt studerende, der endnu ikke havde accepteret deres stu-
dieplads. Alligevel var der 370 studerende, der besvarede spørgeskemaet fuldt ud. Det giver en 
svarprocent på 45 %, hvilket er noget højere end forventet, når man tager i betragtning, at der 
blev sendt til såvel optagne som betinget optagne. Erfaringen siger også, at internationale stude-
rende ansøger på flere universiteter, og langt fra alle dukker op, selv om de er blevet indskrevet. 

Da spørgeskemaundersøgelsen var afsluttet, var der respondenter, der ikke kunne matches med 
baggrundsdata i STADS, ligesom der var studerende med dansk nationalitet i datamaterialet. Dis-
se blev frasorteret, inden analyserne blev påbegyndt. 

Analyserne er udarbejdet på baggrund af 273 full degree-studerende med ikke-dansk nationali-
tet, som er optaget på et fuldtidsstudium på Aarhus Universitet.
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