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Ph.d.-skolen ved Humaniora, SDU. 
 
Notat om medforfatterskaber i ph.d.-afhandlinger ved Humaniora, SDU. 
 
1) Spørgsmålet om medforfatterskaber i forbindelse med ph.d.-afhandlinger er kun 

relevant for antologiske afhandlinger. Monografiske afhandlinger skal i følge 
Bekendtgørelsen § 12 udarbejdes som individuelle, selvstændige værker. 

 
2) En antologisk afhandling består af 3-6 artikler samt en sammenfattende redegørelse 

(jf. fakultetets regelsæt, § 14). Det er ikke et krav at artiklerne er indsendt til tidsskrift 
eller antaget til publikation ved indleveringen af afhandlingen. I følge Bekendtgørelsen 
§ 12, stk. 4, kan artikler der indgår i en antologisk afhandling, være udarbejdet i 
samarbejde med andre. Fakultetets regelsæt (§ 14) præciserer at i sådanne tilfælde 
skal mindst én artikel være selvstændigt udarbejdet, og hvis der er mere end én artikel 
med medforfattere, skal den ph.d.-studerende være førsteforfatter på mindst én af 
disse. Herudover skal den sammenfattende redegørelse være selvstændigt udarbejdet 
af den ph.d.-studerende. 

 
3) Ved medforfatterskaber skal der ved indlevering af den antologiske afhandling for hver 

artikel foreligge en af alle forfattere underskreven fælles skriftlig erklæring med præcis 
angivelse af hver enkelt forfatters andel af arbejdet (hvad angår 
medforfattererklæringer, se Bekendtgørelsen § 12, stk. 4). Den ph.d.-studerendes 
samlede bidrag i afhandlingen skal kunne identificeres entydigt og skal kunne gøres til 
genstand for selvstændig bedømmelse. 

 
4) Aftaler om medforfatterskab kan formelt kun indgås på den ph.d.-studerendes 

foranledning eller ved gensidig skriftlig aftale forud for projekt- og stipendiestart. Forud 
for en aftale der ikke er indgået allerede ved projektstart, er det dog naturligt at den 
nærmere planlægning af antologiens udarbejdelse drøftes med vejleder, og at denne 
får mulighed for at rådgive og stille forslag. Ved medforfatterskaber forudsættes 
egentligt samarbejde inden for fælles eller overlappende forskningsinteresser. 
Medforfatterskaber skal fremgå af ph.d.-planen med en redegørelse for 
ansvarsfordelingen.  

 
5) En medforfatter skal være aktivt og konkret involveret i udarbejdelsen af den 

pågældende artikel, og medforfatteren er medansvarlig for hele artiklen (hvad angår 
disse og andre kriterier for (med)forfatterskab, henvises til Danish Code of Conduct for 
Research Integrity (udg. Ministry of Higher Education and Science, November  2014), 
kapitel 4 . At være vejleder berettiger ikke i sig selv til at være medforfatter på en eller 
flere af den ph.d.-studerendes artikler, heller ikke selv om vejlederen er forskningsleder 
på et overordnet projekt, eller har givet kritik eller er kommet med gode ideer, 
argumenter, forslag til designs, mv. Omvendt har den ph.d.-studerende en forpligtelse 
til i afhandlingen klart at oplyse om alle bidrag og inspirationskilder til arbejdet med 
afhandlingen. Dette gøres ved præcis og fyldestgørende angivelse i forord, indledning, 
referencer og/eller noter.  

 
I tilknytning til disse punkter skal to forhold nævnes:  
 
a) Ph.d.-studerende har i studieforløbet mulighed for at indsende et eller flere addenda til 

ph.d.-planen hvis der indtræder signifikante ændringer undervejs. Disse addenda, der 
fremsendes til ph.d.-udvalget med påtegning af vejleder og institutleder, kan naturligvis 
også omhandle ændringer med hensyn til medforfatterskaber. 

 



 
 

   
 

Side 2 

b) Ph.d.-udvalget har mulighed for at dispensere fra fakultetets eget regelsæt (men ikke 
Bekendtgørelsen), også hvad angår de nærmere regler vedrørende antologiske 
afhandlinger og medforfatterskaber – såfremt der er gode faglige grunde til det. 

 
 


