CB, juni 2014
Regler i forbindelse med eksternt finansierede ph.d.-forløb:
Projektledere der i forbindelse med større projekter modtager ekstern finansiering til ph.d.-stipendier, yder et
stort og vigtigt bidrag til såvel forskningsrekrutteringen som til fakultetets videre forskningsmæssige
udvikling. Nedenstående regler har til hensigt at medvirke til at foregribe en række kendte problemstillinger i
forbindelse med eksternt finansierede ph.d.-forløb således at der opnås størst mulig kvalitet for alle de
involverede aktører. Overordnet gælder det at et ph.d.-forløb er en uddannelse uanset om det er eksternt
finansieret eller ej, og at ph.d.-bekendtgørelsen ikke gør forskel. For ph.d.-forløb der er eksternt finansierede,
gælder der dog samtidig det særlige forhold at uddannelsen sker inden for en forlods defineret ramme med en
præcis grænseflade til et overordnet projekt hvis primære formål ikke er uddannelsesmæssigt, men
forskningsmæssigt defineret. Der er således to særligt vigtige aktører – ud over den ph.d.-studerende – i den
slags forløb: En projektleder og en vejleder. Som det vil fremgå, kan de to aktører være én og samme person,
men når det er tilfældet, er det vigtigt at vedkommende er sig de to forskelligartede roller bevidst. Vejlederen
er ifølge bekendtgørelsen den ansvarlige for uddannelsens samlede forløb, mens den bevillingsmodtagende
projektleder er ansvarlig for en hensigtsmæssig og frugtbar indplacering af ph.d.-projektet i forhold til det
overordnede projekt, og for at der foretages en detaljeret forventningsafstemning om forløbet, således at
ph.d.-projektet kan yde det bedst mulige bidrag til det overordnede projekt. Bekendtgørelsen opererer ikke
med projektledere, og de har som sådan derfor ingen funktion i forhold til selve uddannelsesforløbet. Men da
uddannelsesforløbet er en del at et større projekt som projektlederen er ansvarlig for (ikke mindst i forhold til
den eksterne bevillingsgiver), får projektlederen et naturligt ydre ansvar for uddannelsen og dens optimale
forløb i forhold til det overordnede projekt. Det er i varetagelsen af det 'indre' vejledningsansvar og det 'ydre'
projektlederansvar at der erfaringsmæssigt kan opstå problemer hvis rollerne ikke holdes adskilte i de enkelte
processer der indgår i ph.d.-projektet, og hvis der ikke er foretaget en detaljeret forventningsafstemning fra
starten, herunder med kortlægning af legitime krav og forhold.
1) Fakultetet ser meget positivt på forskernes bestræbelser på at skaffe eksterne bevillinger til store
projekter der omfatter ph.d.-forløb. Men det er vigtigt at være opmærksom på at der i den type
ansøgninger ikke må søges ph.d.-midler til forskningsassistance, studenterhjælpslignende opgaver
eller administrativ bistand. Sådanne arbejdsopgaver skal der søges dækning til i andre, særskilte
budgetposter.
2) Til brug ved indskrivning skal kandidater der tiltænkes et eksternt finansieret stipendium, selv
forfatte en fyldestgørende projektbeskrivelse på ca. 5 sider plus bibliografi og eventuelle bilag.
Projektbeskrivelsen skal godkendes af projektlederen forud for den fagkyndige bedømmelse i
forbindelse med indskrivningen, jf. pkt.
3) Som grundlag for institutlederens anmodning om indskrivning skal kandidatens kvalifikationer og
projektets kvalitet, akademiske relevans og praktiske gennemførlighed underkastes fagkyndig
bedømmelse. Denne bedømmelse må ikke foretages af den bevillingsmodtagende projektleder.
4) Hvis den bevillingsmodtagende projektleder af særlige faglige grunde udpeges som hovedvejleder,
skal der samtidig udpeges en lokal bivejleder.
5) Ph.d.-planen forfattes af den ph.d.-studerende, men i samråd med vejlederen og projektlederen.
6) I ph.d.-planen skal der redegøres detaljeret for projektlederens og den ph.d.-studerendes
forventningsafstemning med hensyn til uddannelsesforløbets integration i det overordnede projekt.
Navnlig skal der redegøres præcist for formidlingsdelen af stipendiet og eventuelt pligtarbejde i
øvrigt. Den ph.d.-studerende kan ikke pålægges opgaver der ikke er specificeret i ph.d.-planen, og
sammenhængen mellem de opgaver der specificeres, og den ph.d.-studerendes projekt skal angives.

7) Under punktet i ph.d.-planen om afhandlingens form skal der ved valg af antologiformen redegøres
for påtænkte og aftalte medforfatterskaber. Hvis den studerende på et senere tidspunkt beslutter sig
for en ændring på dette punkt, skal vedkommende indsende et addendum til ph.d.-planen med
vejleders, projektleders og institutleders påtegning.

