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Udvekslingsophold næsten fordoblet på fem år
Siden 2010 er antallet af danske studerende på de videregående uddannelser, som
tager et meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af et studieår,
næsten fordoblet fra 6.000 i 2010 til 11.000 i 2014. Det svarer til en stigning på 82
pct.
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Stigende andel på udlandsophold
Antallet af indskrevne studerende på de videregående uddannelser er steget fra
213.326 i 2010 til 267.706 i 2014. Det vil sige, at 2,8 pct. af de danske studerende
var på udlandsophold i 2010, mens det var 4,1 pct. i 2014. Der er tale om et øjebliksbillede et givet år, og det kan derfor ikke direkte sammenlignes med, hvor
mange studerende der i alt har været udenlands i løbet af deres samlede studieforløb.
En del af forklaringen på, at flere studerende tager en del af deres uddannelse i
udlandet, kan være, at regeringen siden 2013 har haft en målsætning om, at mindst
50 pct. af de studerende på de videregående uddannelser i løbet af deres studietid
skal have haft et udlandsophold.
De studerende foretrækker fortsat USA
USA er fortsat en stor magnet, når de danske studerende drager til udlandet på
udvekslingsophold. Først og fremmest blandt de studerende på bachelor/lange
videregående uddannelser, hvor 15 pct. valgte USA. Ophold i de nordiske lande
scorer højt blandt de studerende på de mellemlange uddannelser, hvor 14 pct. af de
studerende valgte de nordiske lande. Også Storbritannien og Australien er blandt
de mest eftertragtede lande, når studerende tager på udveksling.
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Færre udenlandske udvekslingsstuderende i Danmark
Uddannelsesinstitutionernes mindre optag af udenlandske udvekslingsstuderende
er fortsat i studieåret 2013/2014. I alt 8.500 udenlandske studerende var på udvekslingsophold på de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark i studieåret 2013/2014, svarende til at fald på 8,7 pct. i forhold til året før. Der var i
2013/2014 1,28 dansker i udlandet for hver udenlandsk udvekslingsstuderende i
Danmark, hvor det var 1,02 i 2012/2013.

Hvor tager de danske universitetsstuderende primært hen på udvekslingsophold?
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Danmark får flest studerende fra Tyskland
Af de udvekslingsstuderende, som kommer til Danmark, kommer der flest fra Tyskland, idet 12 pct. af de udenlandske udvekslingsstuderende kommer herfra. Dernæst følger USA, Frankrig, de nordiske lande og Spanien.
Kortere danske ophold
De danske udvekslingsstuderende har gennemgående et kortere ophold i udlandet
end de udenlandske udvekslingsstuderende i Danmark. 38 pct. af de danske studerende i udlandet har et ophold på højst tre måneder, mens det kun er 10 pct. af de
udenlandske studerende, som er i Danmark på så kort et ophold.
15 pct. af de udenlandske udvekslingsstuderende er på udveksling i Danmark i mere end et halvt år, mens det kun er 6 pct. af de danske studerende, s0m er i udlandet mere end et halvt år.
Udvekslingsstuderende, opholdets varighed.
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Mere information: Se mere detaljerede oplysninger om i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1497.
Kilder og metoder: Se nærmere beskrivelse af metoden i kvalitetsdeklarationen.
Et udvekslingsophold er defineret som et meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet for korte, mellemlange og lange videregående ordinære uddannelser. Udvekslingsopholdet skal være afsluttet i perioden 1.
september 2013 til 31. august 2014. I opgørelsen for de nordiske lande indgår Grønland og Færøerne.
Næste offentliggørelse: Udvekslingsstuderende 2014/2015 udkommer uge 26 i 2016.
Henvendelse: Linda Tonsgaard, tlf. 39 17 34 79, lto@dst.dk
Christian Vittrup, tlf. 39 17 37 47, cvi@dst.dk

