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S A G S N O T A T  31. AUGUST 2012 

Vedr.: Ph.d.-studerendes arbejdsforpligtelse  

Sagsbehandler: 

 

Mia Dabelsteen  

 

Dette notat erstatter notatet af 10. maj 2010 om ph.d.-stipendiaters arbejds-

forpligtelse og mentorordning. Notatet er revideret på grund af 1) afskaffel-

se af mentorordningen, 2) ændring af tiden afsat til undervisning som del af 

arbejdsforpligtelsen og 3) nye muligheder for, at ph.d.-studerende kan fun-

gere som vejledere af specialestuderende. 

 

Baggrund 

Iht. “Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten – Protokollat om 

ph.d.-stipendiater 2008” skal ph.d.-studerende aflægge en arbejdsforpligtel-

se, der svarer til i alt 840 timer ved ansættelse i tre år.  

 

Arbejdsforpligtelsens arbejdsopgaver kan bestå i ”formidling, forskning, 

undervisning, biblioteksarbejde eller andre faglige opgaver (bortset fra op-

gaver af administrativ karakter), der kan aflaste det øvrige videnskabelige 

personale.” (§ 7). 

 

Retningslinjer for arbejdsforpligtelser på Det Humanistiske Fakultet 

 

På baggrund af det i protokollatet definerede rammer har Det Humanistiske 

Fakultet, KU, fastlagt følgende retningslinjer for de ph.d.-studerendes ar-

bejdsforpligtelse: 

 

 Ph.d.-studerende ansat ved Det Humanistiske Fakultet må ikke bruge 

mere end maksimalt 630 timer ud af de i alt 840 timer af deres over-



 

 

SIDE 2 AF 2 enskomstmæssigt fastsatte arbejdsforpligtelse på undervisningsakti-

viteter (undervisning, undervisningsforberedelse, vejledning og ek-

samination) på BA- og KA-uddannelserne. (Jf. Direktionsbeslutning 

af 7. maj 2012). 

 Timenormeringen for den ph.d.-studerendes arbejdsforpligtelse fast-

holdes på 6,5 times forberedelse til 1 konfrontationstime. 

 Deltagelse i vejledning og eksamen finder sted efter instituttets nor-

mering. 

 Ph.d.-stipendiater kan - som del af arbejdsforpligtelsen (jf. Direkti-

onsbeslutning af 10. oktober 2011) – af IL godkendes som vejledere 

på kandidatspecialer under følgende forudsætninger: 

 

1. Specialeemnet skal ligge inden for det fagområde, som den ph.d.-

studerende på baggrund af ph.d.-afhandlingens emne- og teorifelt 

har specialkendskab til. 

2. Vejledning kan tidligst påbegyndes i ph.d.-forløbets 2. semester og 

skal være afsluttet senest ved udgangen af 5. semester. 

3. Tidsnormeringen er på 30 timer inkl. eksamination. Vejledningsind-

satsen beregnes på samme måde som for HVIP-vejledning. 

4. En ph.d.-studerende må maksimalt vejlede to specialer i alt i løbet af 

ph.d.-uddannelsen. 

5. Studieleder, fagkoordinator og hovedvejleder skal høres om tildeling 

af specialevejledning til en ph.d.-studerende. 

6. IL kan uddelegere ansvaret for godkendelse af en ph.d.-stipendiat 

som specialevejleder til studieleder. 


