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2. Modeltyper for fagdisciplinære 
kurser

Modeltype 1: Åbent marked 

Ved modeltype 1 videreføres den nuværende model for det åbne 
kursusmarked som et internt marked for fagdisciplinære kurser 
under hensyntagen til, at de enkelte ph.d.-skoleledere forventes at 
koordinere og samarbejde om kursusudbuddene.

2.1 Vilkår for tilmelding og deltagelse i fagdisciplinære 
ph.d.-kurser:

2.1.1 Deltagelse i fagdisciplinære kurser er gratis for den stu-
derende. Der kan dog opkræves betaling for direkte materiale-
omkostninger, dækning af kost, logi, rejse m.v.

2.1.2 I tilfælde af overtegning til et kursus er det den eller 
de udbydende ph.d.-skole(r), der prioriterer ansøgerne. Den 
eller de udbydende ph.d.-skole(r)s egne ph.d.-studerende har 
fortrinsret til 80 procent af pladserne, og eksterne ph.d.-stu-
derende har fortrinsret til de sidste 20 procent.

2.1.3 Såfremt et ph.d.-kursus fra de(n) udbydende ph.d.-
skole(r) også er åbent for andre deltagere, f.eks. for kandidat-
studerende eller for studerende under “Åben Uddannelse”, har 
de ph.d.-studerende fra det åbne marked fortrinsret frem for 
sådanne.

2.1.4 Såfremt et universitet/fakultet har en aftale med en 
sektorforskningsinstitution om afholdelse af ph.d.-kurser, 
indgår sådanne kurser i det åbne marked i relation til den 
pågældende ph.d.-skole.
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2.2 Information om fagdisciplinære ph.d.-kurser:

2.2.1 Det forudsættes, at en beskrivelse af alle ph.d.-kurser, 
der indgår i ph.d.-skolernes studieprogrammer, er tilgængelig 
på institutionernes hjemmesider.

2.2.2 For hvert kursus, der udbydes, skal der ud over det 
faglige indhold og nødvendige faglige forudsætninger angives 
ECTS-point; 1 ECTS-point modsvarer en total arbejdsindsats 
på 25-28 timer5.

2.2.3 Ph.d.-skolerne skal tilstræbe, at kurserne afvikles i en 
form, der fremmer mobilitet på tværs af institutionerne.

2.3 Ressourceneutralitet ved fagdisciplinære kurser:

2.3.1 Det forudsættes, at en ph.d.-skole, der deltager i det 
nationale marked for ph.d.-kurser, bidrager med et antal plad-
ser, der svarer til antallet af egne studerende.

2.3.2 Intet universitet/ph.d.-skole kan forlange, at et andet 
universitet/fakultet skal oprette kurser eller dublere kurser.

5 ECTS User’s Guide (s. 16 + 59): http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc/ects/guide_en.pdf


