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Sagsbehandler: 

 

Ph.d.-administrationen  

Dette notat erstatter det tidligere notat ved samme navn fra den 7. december 

2009.  

Ifølge Ph.d.-bekendtgørelsens § 6, stk. 1
1
 skal det fremgå af universitetets 

interne regler, hvilke kriterier universitetet lægger til grund for optagelsen 

som ph.d.-studerende. Kriterierne for indskrivningen fastsættes af ph.d.-

udvalget, idet ph.d.-skolelederens godkendelse af ph.d.-studerende til ind-

skrivning ifølge universitetslovens § 16 b, stk. 4
2
 sker efter indstilling fra 

repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Ph.d.-

udvalgets VIP-medlemmer indstiller via ph.d.-administrationen til ph.d.-

skolelederen det relevante antal ansøgere, der - sammenholdt med projektet 

– i prioriteret orden vurderes som bedst kvalificerede til indskrivning.
3
 

Ph.d.-skolelederen godkender ph.d.-studerende til indskrivning på baggrund 

af indstillingen fra ph.d.-udvalgets VIP-medlemmer.   

 

Kriterier for indskrivning 

Når ph.d.-udvalget indstiller til indskrivning, skal der tages hensyn til føl-

gende forhold: 

                                                 
1
 BEK nr 1039 af 27/08/2013. 

2
 LBK nr 261 af 18/03/2015. 

3
 I forbindelse med indstillingen om indskrivning kan ph.d.-udvalget ifølge lov-

bemærkningerne til § 16 b, stk. 4 lade sig rådgive af fx interne forskningsudvalg eller fag-

kyndige paneler. 



 

 

SIDE 2 AF 3 A. Ansøgerens kvalifikationer: 

 Uddannelsesbaggrund, nationalt og internationalt 

 Karakterniveau i uddannelsesforløbet  

 Specialekarakter 

 Publikationer og konferencedeltagelse  

 Evt. Beskæftigelsesmæssig og anden fagrelevant erfaring 

 

B. Projektets lødighed og gennemførlighed: 

 Problemformulering  

 Materialeudvælgelse og strukturering  

 Projektets beskaffenhed herunder status på forskningen (state of the 

art), teoretisk ramme, metodevalg og forventede resultater   

 Studieplan, herunder indpasning af udlandsophold/ miljøskifte, kur-

susaktivitet, undervisning og formidling samt evt. feltarbejde 

 Ansøges der om indskrivning på baggrund af et stillingsopslag, vil 

ph.d.-udvalget også tage projektets relation til det relevante opslag i 

betragtning
4
 

Udover en samlet vurdering af ovenstående forhold vil ph.d.-udvalget vægte 

om hvorvidt projektet vurderes gennemførligt inden for bekendtgørelsens 

tidsramme på 36 måneder. 

 

Vurdering af udenlandske grader 

Adgang til indskrivning på ph.d.-uddannelsen skal ifølge ph.d.- 

bekendtgørelsens § 5, stk. 1
5
, niveaumæssigt baseres på et gennemført kan-

didatstudium. Det er universitetet, der (i relation til indskrivningen) har 

kompetencen til at vurdere, om ansøgerens samlede uddannelsesniveau 

ækvivalerer en dansk kandidatgrad. 

Hvis en ansøgers uddannelse vurderes ikke værende på niveau med en dansk 

kandidatuddannelse
6
, kan ph.d.-udvalget ud fra en samlet betragtning vurde-

re om ansøgeren har kvalifikationer svarende til en dansk kandidatgrad. 

                                                 
4
 Såfremt der er tale om indstilling til indskrivning på baggrund af et stillingsopslag, så 

henvises der til fakultets gældende retningslinjer for indskrivning- og ansættelse ved opslag 

på ph.d.-området. 
5
 BEK nr 1039 af 27/08/2013 

6
 Offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner skal lægge Styrelsen for Videregående Ud-

dannelser (tidligere CIRIUS) vurderinger til grund, når de tager stilling til optagelse af an-



 

 

SIDE 3 AF 3  

I vurderingen heraf kan ph.d.-udvalget udover ansøgernes dokumenterede 

uddannelseskompetencer tillige lægge vægt på ansøgerens realkompetencer 

(eksempelvis en uafsluttet uddannelse, deltagelse i akademiske sammen-

hænge, såsom forskningskonferencer samt publicering i anerkendte 

videnskabelige fora).  

 

                                                                                                                            

søgere med udenlandske uddannelseskvalifikationer. jf. Lov om Vurdering af udenlandske 

uddannelseskvalifikationer m.v. LBK nr 579 af 01/06/2014 


