Værd at vide om
Ph.d. bekendtgørelsen
og
Overenskomsten for Akademikere
Ifølge Ph.d.-bekendtgørelsen indeholder en ph.d.-uddannelse:
• Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning
(ph.d.-projektet).
• Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.
• Deltagelse i kurser, miljøskifte og vidensdeling relateret til projektet
Læs mere: http://phd.ku.dk/regelsaet/

For ph.d.-studerende, der er ansat under overenskomsten for akademikere
i staten, gælder der også en 840 timers arbejdsregel.
Læs mere: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121507

På næste side finder du et skema med regler og krav bygget op med ph.d.
bekendtgørelsen som den overordnede ramme. KU har indenfor denne
ramme fastsat nogle fælles minimums regler for universitetets ph.d.
programmer. Fakulteterne kan inden for KU’s regler, definere kravene til et
ph.d.-forløb yderligere.
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KURSER
Ph.d.-bekendtgørelsen
• Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet
omfang til ca. 30 ECTS point.
KU’s regler
• Ph.d. kurser skal godkendes af ph.d. udvalget.
• Fakultetet fastsætter nærmere retningslinjer for deltagelse i kurser udbudt af andre end
KU.
• Kurser kan være af specifik faglig karakter eller generel forskningsrelevant karakter.
• KU er forpligtet til at tilbyde kursus i formidling.
• Kursus i etik og god videnskabelig praksis er obligatorisk for alle ph.d.-studerende.
• Fakultetet fastsætter nærmere regler for sammensætning af kursusforløb.

MILJØSKIFTE
Ph.d.-bekendtgørelsen
• Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske,
forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
KU’s regler
• Kravet er ikke omfangsbestemt og kan tilgodeses på mange måder.
• Afpasses efter forskningsprojektets karakter.
• Udlandsophold er ikke et krav, men bør så vidt muligt tilstræbes.

VIDENSFORMIDLING
Ph.d.-bekendtgørelsen
• Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensdeling, der
er relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.
KU’s regler
• Kravet om erfaring med undervisning/vidensformidling er ikke omfangsbestemt.
• Der skelnes mellem 840 timers arbejdstimer og opnået erfaring med undervisning selvom
disse godt kan forenes hvis undervisning indgår i de 840 timer.
• Undervisning og formidling være relateret til forskningsprojektet.

840 TIMERS REGLEN
Overenskomst for Akademikere i staten/ KU’s regler
• Ph.d.-stipendiaten har pligt til at udføre 840 timers arbejde.
• Universitetet er forpligtet til at udbetale fuld løn selv om det ikke udnytter alle 840 timer.
• Efter konkret begrundet ansøgning kan der i særlige tilfælde bevilges en reduktion i de 840
timer mod tilsvarende reduktion i løn. (Fuld bortfald = 1/6 af lønnen i stipendiatperioden).

OBS! Vær opmærksom på de enkelte fakulteters krav
http://phd.ku.dk/phd-skoler/
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