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Dokumentation af oprydning i DST’s uddannelseskoder
Danmarks Statistik har i samarbejde med UFM igangsat en større oprydning i
de uddannelseskoder (UDD og AUDD), som anvendes i forbindelse med indberetning til uddannelsesstatistikken. Denne dokumentation vedrører oprydning
af de koder universiteterne benytter i indberetninger af ordinære uddannelser,
samt oprydning af diplomingeniøruddannelser og de maritime uddannelser.
Alle de nævnte oprydninger er afsluttet i 2015.
Oprydning af UDD- og AUDD-koder blandt universitetsuddannelser
Danmarks Statistik har i samarbejde med UFM og universiteterne gennemført
en oprydning i de uddannelseskoder som anvendes i forbindelse med indberetning af universiteternes uddannelser. Formålet er at opnå entydig sammenhæng mellem den enkelte uddannelse som er i udbud, og den uddannelseskode
som indberetningen sker på, således hvert enkelte uddannelse er repræsenteret
med sin egen kode.
Oprydningen er sket med et fremadrettet sigte, og der er således ikke blevet
iværksat bagudrettede ændringer, som påvirker uddannelseskodningen i persondataregistre.

Oprydningsproces
Oprydningen af koder til universiteternes uddannelser har bestået af fire faser:
dataindsamling, kortlægning, rekodning og implementering.

Dataindsamling
I sommeren 2013 orienterede DST universiteterne om, at der til oprydningsopgaven var behov for kendskab til alle uddannelser som hvert eneste universitet
havde i udbud – og ikke mindst hvilke UDD- og AUDD-koder, som hidtil har
været anvendt i indberetningen.
Uddannelsesministeriet blev desuden kontaktet med anmodning om tilsendelse af oversigt over koder, som var oprettet i forbindelse med akkreditering af
uddannelserne.
Endelig blev hele Uddannelsesregistret gennemsøgt for eventuelle uddannelser,
som blev udbudt, men som ikke var registreret på uddannelseskoder i registret.

Kortlægning
Bidragene fra universiteterne, som kom DST i hænde henover efteråret/vinteren 2013/2014, blev anvendt til at kortlægge den nuværende anvendelse af uddannelseskoder i institutionernes indberetninger, samt deres udbud
af uddannelser. Der blev identificeret om der manglede uddannelseskoder i
uddannelsesregisteret, og om de eksisterende koder blev indberettet korrekt.
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Rekodning
Med udgangspunkt i de indkomne besvarelser fra universiteterne, samt uddannelsernes akkrediterings-/godkendelsesbreve, foretog DST en rekodning af
uddannelserne, således at hver uddannelse repræsenteres entydigt på UDD og
AUDD koderne. Samtidig blev de tidligere samlekoder lukket i uddannelsesregistret, så de ikke længere kan anvendes i indberetningen. Det samme gør sig
gældende for uddannelseskoder, der på tværs af institutionerne er anvendt til
flere uddannelser, selvom der ikke er tale om samlekoder.
DST har haft løbende dialog med universiteterne om deres indberetningspraksis, og på det grundlag vurderet, hvilke koder der har været anvendt på en
uhensigtsmæssig vis: fx når et eller flere universiteter har indberettet flere uddannelser på en og samme kode. Med dette udgangspunkt har DST krydstjekket koderne anvendt på tværs af universiteterne.
DST har anvendt alle følgende kilder til at vurdere uddannelseskoderne, og
dermed også til at fastlægge hvilke uddannelser der udbydes af flere forskellige
universiteter, og hvilke der ikke gør:
-

Uddannelsesguiden www.ug.dk
Bekendtgørelser
Universiteternes hjemmesider
Akkrediteringer

Danmarks Statistik har dernæst foretaget en vurdering og udarbejdet et forslag
til rekodninger. Disse forslag er sendt i høring hos universiteterne ad flere omgange. Det endelige kodeark er godkendt af universiteterne og UFM i efteråret
2015. Arket kan ses i bilaget.

Implementering
I oktober 2015 blev de nye koder implementeret på universiteterne. Alle igangværende studerende, samt studerende der er påbegyndt efter 1.10.2014, er således indberettet på de nye uddannelseskoder1 .
I forbindelse med oprydningen er alle gamle UDD-og AUDD koder som ikke
længere benyttes blevet lukket. Desuden er alle koder med udelte kandidatuddannelser lukket, bortset fra enkelte uddannelser der stadig har studerende
tilmeldt på studiet. En oversigt over lukkede koder kan ses i bilaget.

Principper for rekodning
DST har arbejdet ud fra det princip, at de nye koder skal være entydige (rene)
og dermed forskellige fra de (flertydige/forurenede) koder, som hidtil har været
anvendt forkert. Flertydige koder er koder hvor:
o

Flere uddannelser er blevet indberettet på én uddannelseskode

o

Flere uddannelseskoder er blevet anvendt til én uddannelse
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o

Én uddannelse havde flere betegnelser, og koder var oprettet
for hver betegnelse. Disse koder blev samlet på én uddannelseskode indeholdende tekst for betegnelserne, hvilket skete i
samråd med Uddannelsesministeriet af hensyn til akkrediteringen.

Specifikke områder i oprydningen
Nye koder på RUC
Da RUC’s uddannelsesstruktur adskiller sig fra de øvrige universiteter, har der
foregået en isoleret rekodning af RUC’s kandidatuddannelser. RUC har fra indberetningen i 2015 således indberettet deres studerende på en række nyoprettede UDD- og AUDD-koder, der repræsenterer den ene af de to retninger, som
kandidatuddannelsen indeholder. De studerende bliver registreret i ELEV som
étfags-kandidatstuderende, og via en specifik nøgle kan den studerende kobles
til sidefagsregisteret hvor den studerendes andet fag kan aflæses. De nyoprettede koder benyttes kun af RUC. En oversigt over nyoprettede koder på RUC
kan aflæses i bilaget.

Oprydning af diplomingeniørkoder
En del af oprydningsprocessen har været en oprydning af de UDD- og AUDDkoder der benyttes af indberetning af Diplomingeniøruddannelserne. Processen er gennemført ud fra samme principper som oprydning af de øvrige universitetsuddannelser. Ved at modtage information om de koder universiteterne
har anvendt til indberetning af diplomingeniøruddannelser har DST kortlagt
flertydige og entydige koder blandt de diplomingeniøruddannelser, der udbydes på universiteterne. Koderne er blevet sammenholdt med en liste over godkendte danske diplomingeniøruddannelser fra UFM. Derefter er koder med
flertydighed blevet lukket, og entydige koder bibeholdt. De lukkede koder er
blevet erstattet af nye diplomingeniørkoder, og ikke-forurenede koder har fået
titelændringer hvis nødvendigt. Den endelige liste er derefter godkendt af universiteterne og UFM. Kodebro for diplomingeniøruddannelserne kan ses i bilaget.
Maritime uddannelser
Oprydningen har også inddraget maritime uddannelser. I samarbejde med
UFM og de maritime uddannelsesinstitutioner er det besluttet at fire uddannelser lukkes og en åbnes:
Lukkede uddannelser:
2021-2021 Sætteskipper af 1.grad
2027-2027 Fiskeskipper af 1. grad
2022-2022 Fiskeskipper af 3. grad
2015-2015 Kystskipper

Åbnede uddannelser:
5226 – 5226 Skibsfører, prof.bach.
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Specialiseringer på PB uddannelserne
På foranledning af Styrelsen for videregående uddannelser, som havde et ønske
om at få oprettet specialiseringer på PB uddannelserne, blev Danmarks statistik kontaktet for at få koder for specialiseringerne. Koderne er sendt til Styrelsen for videregående uddannelser, så de kan blive lagt ind i SIS, samt oprettet i
Uddannelsesregisteret se bilaget.. Koderne er endnu ikke blevet anvendt til
indberetningerne til Danmarks Statistik, da det først per næste indberetning vil
være muligt at indsende disse oplysninger via institutionernes administrative
system SIS.
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