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S A G S N O T A T  30. JUNI 2022 

Vedr. Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar  

Sagsbehandler 
 

F&I  

I ph.d.-bekendtgørelsen anføres det:  
 
§ 19. Ph.d.-afhandlingen forsvares efter regler fastsat af institutionen ved 
et offentligt forsvar. Ved forsvaret skal den ph.d.-studerende eller 
forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare sin 
ph.d.-afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer, jf. stk. 3. 
 
I vejledningen til ph.d.-bekendtgørelsen §19, stk. 1 står der følgende: 
”… Der er ikke noget til hinder for, at forsvaret gennemføres som 
videokonference el.lign., så længe den ph.d.-studerende får lejlighed til at 
redegøre for sit arbejde og forsvare sin ph.d.-afhandling over for 
bedømmelsesudvalgets medlemmer.” 
 
På baggrund af ph.d.-skolernes positive erfaringer med afholdelse af digitale 
forsvar i forbindelse med nedlukningen af Københavns Universitet som 
følge af COVID-19 har Københavns Universitet besluttet, at ph.d.-forsvar 
kan afholdes på tre forskellige måder: 1. Fysisk ph.d.-forsvar, hvor de 
involverede er til stede i samme lokale, 2. Forsvar, der kombinerer fysisk 
forsvar med en digital løsning (herefter kaldet hybridt ph.d.-forsvar) og 3. 
Digitalt ph.d.-forsvar. Vejleder/instituttet har ansvaret for valg af 
forsvarsform såvel som for afviklingen. Det kræves ved 2 og 3, at den ph.d.-
studerende er indforstået med valget af forsvarsform. Vejleder/instituttet har 
ansvaret for afviklingen. 
 
Inden annoncering af forsvar skal den ph.d.-studerende eller 
hovedvejlederen informere ph.d.-skolen om den valgte type af forsvar, og 



 

SIDE 2 AF 3 denne udmelding er som udgangspunkt bindende. I situationer, der må anses 
for force majeure, kan udmeldingen dog fraviges. 
Følgende beskriver, hvordan ph.d.-skolerne kan afholde hybride og digitale 
ph.d.-forsvar. 
 
 Med nedenstående fortolkning af §19, stk. 1 i ph.d.-bekendtgørelsen sikres 
det, at de bærende elementer i et forsvar er til stede, så forsvarets funktion og 
legitimitet bevares. Hvis dette ikke kan sikres, skal forsvaret udskydes jf. 
§20, stk. 3. 
 
Hybridt ph.d.-forsvar skal afholdes på følgende måde: 
 

• Som anført i ph.d.-bekendtgørelsen skal den ph.d.-studerende eller 
forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare 
sin ph.d.-afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer. De 
tidsrammer, som almindeligvis gælder for ph.d.-forsvar, opretholdes. 
 

• Ph.d.-vejlederen kan træffe beslutning om afholdelse af digitalt eller 
hybridt forsvar. såfremt den ph.d.-studerende er indforstået med valget 
af forsvarsform. 

 
Forsvaret skal finde sted i lokaler, der har det nødvendige IT-udstyr til 
at understøtte et hybridt ph.d.-forsvar” 

• Som minimum skal den ph.d.-studerende og formanden for 
bedømmelsesudvalget være fysisk til stede ved forsvaret. Ved særlige 
omstændigheder kan formanden erstattes af en moderator. 
 

• Forsvaret skal streames direkte og skal kunne tilgås via en sikker it-
platform. 
 

• Digitalt deltagende medlemmer af bedømmelsesudvalget skal have 
mulighed for at stille spørgsmål direkte til den ph.d.-
studerende/forfatteren gennem videomødet.  

 
• Digitalt fremmødte tilhørere skal tilsvarende have mulighed for at 

deltage aktivt i forsvaret, herunder stille spørgsmål til den ph.d.-
studerende/forfatteren, fx via en chatfunktion. 

 
• Videolink eller anden elektronisk adresse skal offentligøres sammen 

med den adresse, den fysiske del af forsvaret holdes på, når forsvaret 
annonceres eller snarest muligt derefter, og det skal tydeligt fremgå, 
hvordan man kan tilgå det offentlige forsvar digitalt. 

 



 

SIDE 3 AF 3 • Det påhviler den, der leder forsvaret at sikre, at forholdene undervejs i 
forsvarshandlingen er, som reglerne tilsiger. Hvis ikke afbrydes eller 
suspenderes forsvaret. 
 

• Den, der leder forsvaret, eller en anden specifikt udpeget person skal 
instruere i den basale brug af it-platformen under selve forsvaret, fx 
tænd/sluk af mikrofon og kamera. Der henvises særskilt KU-IT 
vejledning og support vedr. den påkrævede it-tekniske løsning til 
opsætning af hybridt ph.d.-forsvar 

 
Digitalt ph.d.-forsvar skal afholdes på følgende måde: 
 

• Som anført i ph.d.-bekendtgørelsen skal den ph.d.-studerende eller 
forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare 
sin ph.d.-afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer. De 
tidsrammer, som almindeligvis gælder for ph.d.-forsvar, opretholdes. 
 

• Ph.d.-vejlederen kan træffe beslutning om afholdelse af digitalt eller 
hybridt forsvar. såfremt den ph.d.-studerende er indforstået med valget 
af forsvarsform. 
 

• Forsvaret skal streames direkte og skal kunne tilgås via en sikker it-
platform. 
 

• Bedømmelsesudvalget skal have mulighed for at stille spørgsmål 
direkte til den ph.d.-studerende/forfatteren gennem videomødet.  

 
• Tilhørerne skal tilsvarende have mulighed for at deltage aktivt i 

forsvaret, herunder stille spørgsmål til den ph.d.-studerende/forfatteren, 
fx via en chatfunktion. 

 
• Videolink eller anden elektronisk adresse skal offentligøres, når 

forsvaret annonceres eller snarest muligt derefter, og det skal tydeligt 
fremgå, hvordan man kan tilgå det offentlige forsvar digitalt. 

 
• Det påhviler den, der leder forsvaret at sikre, at forholdene undervejs i 

forsvarshandlingen er, som reglerne tilsiger. Hvis ikke afbrydes eller 
suspenderes forsvaret. 
 

• Den, der leder forsvaret eller en anden specifikt udpeget person, skal 
instruere i den basale brug af it-platformen under selve forsvaret, fx 
tænd/sluk af mikrofon og kamera.  
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