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0. Mødeinformation

Sagsfremstilling 

Deltagere: Jens Christian Hedemann Sørensen (formand), Allan Flyvbjerg, Jørgen Frøkiær, Erik Ernst, Kamille Smidt 
Rasmussen, Ask Vest Christiansen, Peter Hokland, Kim Overvad, Tine Gregersen, Birgitte Lüttge, Nina Bjerre Andersen, Søren 
Lomholt, Bente Nyvad, Jørgen Andresen, Majken Sand, Anders Roed, Kirsten Brusgård 

Gæster: Helle Prætorius (med oplæg til temadrøftelsen) 

Beslutning 

Mødedeltagere: Jens Christian Hedemann Sørensen (formand), Allan Flyvbjerg, Jørgen Frøkiær (til kl. 16) Kamille Smidt 
Rasmussen, Ask Vest Christiansen, Peter Hokland (til kl. 16), Kim Overvad, Tine Gregersen, Birgitte Lüttge, Nina Bjerre 
Andersen, Søren Lomholt, Bente Nyvad, Jørgen Andresen, Majken Sand, Anders Roed, Kirsten Brusgård 

Gæster: Helle Prætorius (med oplæg til temadrøftelsen) 

Fraværende: Erik Ernst 



1. Temadrøftelse: Høringssvar vedrørende standarder, procedure og rådgiverfunktion for ansvarlig
forskningspraksis 

Sagsfremstilling 

Formål: Drøftelse af talentbåndets forslag med henblik på udarbejdelse af høringssvar. 

Som der blev orienteret om på det seneste møde i Akademisk Råd, er der udarbejdet forslag til standarder, procedure og 
rådgiverfunktion for ansvarlig forskningspraksis, og Akademisk Råd skal udarbejde høringssvar til dette. 

Drøftelsen afvikles efter denne plan: 

� Helle Prætorius, der har været involveret i udarbejdelsen, giver et kort oplæg som indledning til drøftelsen. 

� Bente Nyvad giver et oplæg om sine erfaringer fra "Dandy-sagen". Erfaringerne kan anvendes til at perspektivere oplægget. 

� Akademisk Råd drøfter forslag til standarder, procedure og rådgiverfunktion for ansvarlig forskningspraksis med henblik på 
at udpege de centrale elementer i et høringssvar 

Talentbåndet stiller følgende spørgsmål i debatoplægget: 

� For at få etableret en fælles forståelse og holdning til ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet er der i første 
omgang brug for at diskutere indhold i Singapore- og Montreal-erklæringerne samt Den Europæiske kodeks (ESF) og 
angive fordele og ulemper ved, at AU tilslutter sig disse. 

� Hvilke standarder for ansvarlig forskningspraksis skal følges på deres område. For at opnå en bedre forståelse for ansvarlig 
forskningspraksis på tværs af discipliner vil det være ret vigtigt, at diskussionerne indeholder overvejelser om, hvilke af 
standarderne kan være fælles på tværs af faglige områder - også på tværs af hovedområder - og hvilke der er 
fagspecifikke. Emner, der er brug for at få diskuteret og givet forslag til standarder for, er:  

· Professionelle etiske krav

· Indhentning af diverse tilladelser, hvis relevant

· Aftaler angående forskningssamarbejde

· Rettigheder til data, beskyttelse og opbevaring af data

· Interessekonflikter og afhængighedsforhold

· Publicering og forfatterskaber, herunder fordele og ulemper ved at AU samlet tilslutter sig Vancouver- reglerne for
forfatterskaber. 

· Patentering.

� Fordele og ulemper ved obligatorisk undervisning i ansvarlig forskningspraksis for studerende og forskere, og hvorvidt 
denne undervisning kan være på tværs af hovedområder. Derudover er det ikke mindst vigtigt at tage stilling til, om det i det 
fremadrettede arbejde vil være hensigtsmæssigt at tilpasse obligatorisk undervisning til bachelorniveau, kandidatniveau, 
ph.d.- niveau, og post.doc/adjunkt niveau. 

� Hvilken model for undersøgelsesprocedure der kan anbefales. Der opfordres til at diskutere mangler, fordele og ulemper 
ved den skitserede model i bilag 3. 

Input og forslag til, hvilken model for en uafhængig og fortrolig rådgiver funktion, der ønskes etableret. Der opfordres til 
blandt andet at diskutere spørgsmål om anonymitet, situation for den indklagede, situation for klager, om rådgiveren skal 
kunne foretage initiale undersøgelser og vigtigheden af uafhængighed. 



Tidsfrist 

Der er frist for fremsendelse af høringssvar den 29. november. Kirsten udarbejder et høringssvar på baggrund af drøftelserne på 
mødet. 

Resume 

Akademisk Råd drøfter talentbåndets forslag til standarder, procedure og rådgiverfunktion for ansvarlig forskningspraksis med 
henblik på udarbejdelse af høringssvar. 

Det indstilles: 

At 1. Akademisk Råd drøfter forslaget med afsæt i de spørgsmål, talentbåndet stiller i oplægget 

Beslutning 

Helle Prætorius gav oplæg om baggrunden. PowerPoint er uploadet som bilag. 

Bente Nyvad gav oplæg om sine erfaringer fra Dandy-sagen, der særligt peger på: 

� Egen integritet er afgørende, man skal være tro mod sig selv  
� Det er meget vigtigt at gemme dokumentation  
� Det kan være meget fordelagtigt at undlade at udtale sig  
� Involvering af TTO for at sikre det juridiske grundlag er væsentlig 
� En rådgiver, der er uafhængig af ledelsen, vil være gavnlig  

Akademisk Råd drøftede høringsoplægget, og på baggrund af drøftelsen blev der udarbejdet et høringssvar. Det er uploadet som 
bilag. 

Bilag 

punkt_1_bilag_1 
punkt_1_bilag_2 
punkt_1_bilag_3 
punkt_1_bilag_4 
punkt_1_bilag_5 
punkt_1_bilag_6 
punkt_1_bilag_7 

2. Til drøftelse: Evaluering af og opfølgning på seminar for de akademiske råd den 19.-20. november

Sagsfremstilling 

Akademisk Råd drøfter seminaret den 19.-20. november med henblik på evaluering og opfølgning. 

Evalueringen sker med afsæt i følgende spørgsmål: 

� Hvilket udbytte er der af seminaret? 

� Hvilke mulige forbedringer vil medlemmerne pege på? 



Opfølgningen sker med fokus på: 

� Hvad er de centrale konklusioner fra mødet? 

� Giver drøftelserne på seminaret anledning til, at der skal ske ændringer i mødeforberedelse, -afvikling og -opfølgning? 

Som forslag til opfølgning kan Akademisk Råd f.eks. drøfte: 

� Ændring af Forretningsorden for Akademisk Råd for at muliggøre tidligere udsendelse af dagsorden 

� Temaer fra seminaret, der kan være temadrøftelser til kommende møder 

� Forslag til forbedringer i kommunikation fra rådet 

Ansvarlig / sagbehandler 

Jens Christian Hedemann Sørensen / Kirsten Brusgård 

Resume 

Akademisk Råd drøfter seminaret for de fire akademiske råd og universitetsledelsen den 19.-20- november med henblik på 
evaluering og opfølgning. 

Det indstilles: 

At 1. Akademisk Råd evaluerer seminaret 

At 2. Akademisk Råd drøfter, hvordan der følges op på seminaret 

Beslutning 

Der var enighed i rådet om, at seminaret var inspirerende, der var gode signaler fra ledelsen, og at seminaret viste store forskelle 
hovedområderne imellem. 

Som opfølgning på seminaret blev drøftet: 

� Sikring af den rette balance mellem at være rådgivende, hvor rådet bliver hørt, og at få ting til orientering  
� Udarbejdelse af et årshjul  
� Økonomistatus på alle møder. Der skal findes en meningsfuld måde, måske ved at sætte forecasts på til orientering  
� Rettidig inddragelse, der forudsætter, at rådet udarbejder en liste over emner  
� Er mødefrekvensen passende, eller skal der afholdes flere møder  
� Øget aktivitet mellem møderne, f.eks. ved at sende en sag til kommentering – enten pr. mail eller i eDagsorden  
� Ved beslutning af temaer drøftes desuden hvilket materiale, der ønskes til temaet  
� Kan vi anvende institutfora til kommunikation med institutterne, f.eks. henvende os og spørge, om de har emner, som de 

synes, Akademisk Råd bør drøfte  
� Ændring i forretningsordenen, så dagsorden sendes ud tidligere, men med mulighed for at supplere med bilag  
� Det er godt at lære hinanden bedre at kende f.eks. ved spisning og ved seminar, det giver bedre samarbejde i rådet 
� Ønske om en oversigt over medlemmerne i rådet med billeder – både til nye medlemmer og til hjemmesiden  

Bilag 



punkt_2_bilag_1 
punkt_2_bilag_2 

3. Til drøftelse: Udpegning af repræsentanter til analysepanel, AUFF og rådgivningsgruppe til
ansættelse af prorektor 

Sagsfremstilling 

Rektor orienterede på seminaret den 19.-20. november om igangsættelse af en intern problemanalyse som opfølgning på den 
faglige udviklingsproces. Som et led i processen nedsættes et analysepanel, hvortil de akademiske råd hver skal udpege en 
repræsentant. 

De akademiske råd skal i fællesskab udpege en repræsentant til AUFF (henvendelse er uploadet som bilag). 

Til juni skal der ansættes en prorektor, der skal have fokus på uddannelse. I henhold til §33, stik. 4 i vedtægterne for Aarhus 
Universitet skal rektor i den forbindelse nedsætte "en rådgivningsgruppe, der består af en repræsentant for det 
videnskabelige personale fra hvert hovedområde, en repræsentant for det teknisk-administrative personale og en 
studerende. Medlemmerne indstilles af de akademiske råds formandsforsamling." 

På mødet skal Akademisk Råd drøfte, hvilke profiler der bedst varetager de forskellige hverv. 

Ansvarlig / sagsbehandler 

Jens Christian Hedemann Sørensen / Kirsten Brusgård 

Resume 

I den kommende tid skal der udpeges repræsentanter til analysepanel, AUFF og rådgivningsgruppe til ansættelse af prorektor. 

Det indstilles: 

At 1. Akademisk Råd drøfter profil for de forskellige repræsentanter 

Beslutning 

Som repræsentant til analyse panelet udpeges Kamille Smidt Rasmussen. 

Til rådgivningsgruppen til ansættelse af prorektor udpeges Anne Mette Mørcke. 

Som forslag til AUFF peger rådet på Jørgen Frøkiær, hvilket formanden bringer med videre til drøftelse med de øvrige formænd. 

Bilag 

punkt_3_bilag_1 



punkt_3_bilag_2 
punkt_3_bilag_3 
 
 
4. Til orientering: Ny ph.d bekendtgørelse og vejledning 

Sagsfremstilling 

Den ny bekendtgørelse for ph.d- uddannelsen på universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (Ph.d 
bekendtgørelsen - BEK, nr. 1039 af 27. august 2013), trådte i kraft den 1. september 2013 (bilag 1) Den ny ph.d 
bekendtgørelse ophæver den tidligere ph.d.-bekendtgørelse (BEK, nr. 18 af 14. januar 2008). Vejledningen til den nye ph.d 
bekendtgørelse er offentliggjort i starten af oktober (bilag 2) 

  

De vigtigste ændringer er: 

� Større fokus på erhvervsrettede elementer i ph.d uddannelsen. 

Eksempler: Kursusforløb på private virksomheder, deltagelse i aktive forskningsmiljøer, herunder ophold på private 
forskningsvirksomheder ( § 7. stk.2. og 3) 

� Fokus på relevans i forbindelse med kursuskrav og opnåelse af erfaring med undervisnings- eller 
videnformidling, der er relateret til pågældendes ph.d-projekt.  

30 ECTS point kursuskravet omfatter nu ud over ph.d kurser også ’andre lignende uddannelseselementer’. I vejledningen nævnes 
følgende eksempler på ’andre lignende uddannelseselementer’: kursusforløb på private virksomheder, individuelt tilrettelagte 
forløb eller deltagelse på konferencer. I vejledningen fremhæves det, at alle uddannelsesaktiviteter skal være på ph.d niveau. 
Institutionen skal sikre, at opnåelse af erfaring med undervisning og videnformidling er relateret til ph.d. projektet - samme 
metodiske, teoretiske eller empiriske område ( § 7.stk.2 og stk.4) 

� Mere fleksible rammer for internationale samarbejder om ph.d.-uddannelse, herunder en præcisering af 
universiteternes muligheder for at udstede fælles- og dobbeltgrader 

Bekendtgørelsen giver mulighed for at lade et af institutionen udstedt ph.d bevis, påtegne, underskrive eller lign. af en eller flere 
udenlandske samarbejdinstitutioner – eller selv påtegne et ph.d bevis, der er udstedt af en eller flere udenlandske 
samarbejdspartnere, således at det fremstår som et fælles dokument” fælles grad/joint degree (§23. stk.3 og st.4) 

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at ” institutionen og en eller flere udenlandske samarbejdsinstitutioner udsteder hvert deres 
bevis for den samme uddannelse. Dobbeltgrad eller multipel grad / double degree eller multiple degree. (§23 stk.5) 

  

Særligt i forhold til Akademisk Råd, der efter universitetsloven er tillagt kompetence til at tildele ph.d.-graden, er § 22 ændret til at 
ph.d.-graden kan tildeles, hvis der foreligger indstilling herom fra bedømmelsesudvalget. I den tidligere bekendtgørelse var 
anvendt formuleringen ”ph.d.-graden tildeles, hvis der foreligger indstilling herom fra bedømmelsesudvalget”. Det fremgår af 
vejledningen, at der ikke er tilsigtet en ændring af den gældende retstilstand, hvorefter en faglig bedømmelse som altovervejende 
udgangspunkt ikke kan tilsidesættes, men blot tale om en præcisering, der afspejler, at kompetencen til at tildele ph.d.-graden på 
universiteterne i henhold til universitetsloven er tillagt Akademisk Råd. 

  

Ansvarlig / sagsbehandler 

Lise Wogensen Bach / Lene Bøgh Sørensen 

 
Resume 

Der er kommet en ny ph.d.-bekendtgørelse og vejledning til denne. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2013. 

  



De vigtigste ændringer med relevans for ph.d uddannelserne på AU er: 

� Større fokus på erhvervsrettede elementer i ph.d uddannelsen 

� Større fokus på relevans i forbindelse med kursuskrav og opnåelse af erfaring med undervisnings- eller videnformidling, der 
skal være relateret til pågældendes ph.d.-projekt 

� Mere fleksible rammer for internationale samarbejder om ph.d.-uddannelse, herunder en præcisering af universiteternes 
muligheder for at udstede fælles- og dobbeltgrader 

  

Det indstilles: 

At 1. Akademisk Råd tager orienteringen til efterretning 

 
Beslutning 

Den nye bekendtgørelse blev taget til orientering. 
  
Rådet efterspurgte uddannelsesporteføljen som en del af bedømmelsesmaterialet, når der tildeles ph.d-grader. 

 
Bilag 

punkt_4_bilag_1 
punkt_4_bilag_2 
 
 
5. Til orientering: Udskiftning af medlemmer i Akademisk Råd 

Sagsfremstilling 

Der er aktuelt nogle ændringer i sammensætning af Akademisk Råd undervejs: 

� Der er valg til repræsentanter for de studerende og de ikke-ansatte ph.d.-studerende (valglister er uploadet som bilag) 

� Christian Lindholst er blevet Institutleder og som følge heraf ikke længere repræsentant for valggruppen. Institut for 
Retsmedicin arbejder på at finde en anden repræsentant 

� Anné Møller-Larsen er gået på pension. Der arbejdes på at få en suppleant ind i rådet (resultatet af valget i 2011 er 
uploadet som bilag). Marianne Nielsen er ikke ansat ved Institut for Biomedicin længere, Kristy Amanda Horan er 
kontaktet 

  

Ansvarlig / sagsbehandler 

Jens Christian Hedemann Sørensen / Kirsten Brusgård 

 
Resume 

Der er aktuelt nogle ændringer i sammensætning af Akademisk Råd undervejs. 

  

Det indstilles: 

At 1. orienteringen tages til efterretning 



 
Beslutning 

Der er opstillet tre kandidater til den ene plads til ’Øvrige uddannelser’, men ingen til pladsen til ’Idræt’. 1. suppleanten kan 
eventuelt indtræde i rådet som observatør. Det følges der op på efter valget. 
(Anne Sofie Lynnerup, folkesundhedsvidenskab, er efterfølgende blevet valgt.) 
  
De videnskabelige medarbejdere på Institut for Retsmedicin har peget på Lene Warner Thorup til at overtage Christian Lindholsts 
plads i rådet. Den formelle proces for godkendelse iværksættes. 
  
Der arbejdes på at få kontakt med Kristy Amanda Horan. 
  
Tine Gregersen går på barsel, og der ønskes en observatør i rådet i barselsperioden. Rådet godkendte, at Anders Korshøj 
deltager som observatør. 
  
Det undersøges, om det er muligt at inddrage en substitut i en Andreas Stavropolus’ orlovsperiode. 
  
Akademisk Råd sender en tak til Anné Møller-Larsen for hendes virke i rådet. 

 
Bilag 

punkt_5_bilag_1 
punkt_5_bilag_2 
 
 
6. Mundtlig orientering ved formanden 

Sagsfremstilling 

Formanden orienterer blandt andet om: 

� Møde mellem formændene for de akademiske råd og universitetsledelsen den 19. november (dagsorden er uploadet som 
bilag) 

� Reorganisering af de tværgående bånd 

  

Det indstilles: 

At 1. orienteringen tages til efterretning 

  

Ansvarlig /sagsbehandler 

Jens Christian Hedemann Sørensen / Kirsten Brusgård 

 
Beslutning 

Formanden orienterede fra formandsskabets møde med universitetsledelsen forud for seminaret: 

� Rektor ønsker en tættere dialog med de akademiske råd, og det er allerede effektueret i forbindelse med besparelserne, 
hvor formandsskabet blev indkaldt til orientering  

� Der blev orienteret om, at de fire bånd bliver til to  
� Der var en drøftelse af, hvordan kommunikationen kan forbedres  

 
Bilag 



punkt_6_bilag_1 
 
 
7. Mundtlig orientering ved dekanen 

Sagsfremstilling 

Dekanen orienterer blandt andet om: 

� Budget 2014 

� Det store politiske fokus på uddannelse og dets betydning for AU, herunder Fremdriftsreform, Institutionsakkreditering og 
Kvalitetsløft 

� AU-Center for HealthCare Improvement 

� AU's bestyrelse på site visit på Health (program er uploadet som bilag) 

  

Det indstilles: 

At 1. orienteringen tages til efterretning 

  

Ansvarlig /sagsbehandler 

Allan Flyvbjerg / Kirsten Brusgård 

 
Beslutning 

Dekanen orienterede om budget 2014: 

� Der skal rettes op på et strukturelt underskud  
� På Health sker besparelserne under hensyntagen til de forskellige forhold, der er for de enkelte institutter  
� Budgettet godkendes af bestyrelsen den 18. december, og implementeringen sker fra den 10. januar  

  
Orientering om de mange tiltag på uddannelsesområdet, herunder at der er fremsendt en henvendelse til ministeren om, at 
forskningsåret ikke bør indgå som studietidsforlængende (uploadet som bilag). I løbet af foråret sættes et uddannelsestema på 
dagsordenen. 
  
AU-Center for HealthCare Improvement er vedtaget, og der er afsat strategiske midler til opstart. 

 
Bilag 

punkt_7_bilag_1 
punkt_7_bilag_2 
punkt_7_bilag_3 
 
 
8. Møder i 2014, herunder valg af tema til det kommende møde 

Sagsfremstilling 

Tema til det kommende møde i Akademisk Råd skal besluttes. 

Uploadet som bilag er bruttolisten over temaer, som rådet har udarbejdet. 



  

Følgende temaer har været til drøftelse, siden det blev besluttet, at der skulle være temadrøftelser på møderne: 

  

Det foreslås, at der på det næste møde i Akademisk Råd gennemføres en ny brainstorm på mulige temadrøftelser. Her kan 
indarbejdes temaer fra seminaret den 19.-20. november, og de nye medlemmer af rådet kan komme med input. 

  

Ansvarlig / sagsbehandler 

Jens Christian Hedemann Sørensen / Kirsten Brusgård 

 
Resume 

Tema til det kommende møde i Akademisk Råd skal besluttes. 

  

Det indstilles: 

At 1. tema til næste møde vælges 

At 2. der på næste møde gennemføres en ny brainstorm på emner til temadrøftelser 

 
Bilag 

punkt_8_bilag_1 
 
 
9. Kommunikation 

Sagsfremstilling 

Drøftelse og beslutning af, hvad der skal kommunikeres i forlængelse af mødet. 

 
Beslutning 

Bente Nyvad udtaler sig om rådets drøftelse af retningslinier for ansvarlig forskningspraksis. 
  
Rådet sender en tak til rektor for seminaret og det opfølgende nyhedsbrev. 

 
 
 
10. Eventuelt 

Beslutning 

26.9.12 Internationalisering 

3.12.12 Talentudvikling og karriereveje 

27.2.13 Uddannelseskvalitet og kvalitetssikring på Health 

19.6.13 Innovationsstrategi - indhold og perspektiver for Aarhus Universitet 

17.9.13 Ekstern forskningsfinansiering 

28.11.13 Ansvarlig forskningspraksis 



Der er bevilget 275 mio.kr. på finansloven til partikelterapi. 
  
Rådet orienteres på et kommende møde om den aktuelle drøftelse af registre. 
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Baggrund 
 

 

Forskning, forskningsbaserede uddannelser og rådgivning er overalt i verden af central og stigende 

betydning for udvikling af samfundenes velstand og velfærd. Dette afspejles i store investeringer i 

forskning og uddannelse og en hidtil uset stor produktion af forskningsresultater. Dette foregår i en 

stadig mere kompliceret og krævende interdisciplinær og internationaliseret forskningsverden. 

 
Med den øgede forskningsaktivitet er det blevet tydeligere, at der desværre også forekommer brud 

på ansvarlig forskningspraksis i et ikke uvæsentligt omfang til stor skade for forskningens 

troværdighed, den enkelte forskningsinstitution og samfundet som helhed. 

 
I de senere år er der fremkommet flere internationale retningslinjer og anbefalinger, der kan 

hjælpe forskningsinstitutionerne med at sikre forskningens troværdighed gennem en systematisk 

og samlet indsats. Det drejer sig blandt andet om følgende dokumenter: 

 
    Singapore Statement on Research Integrity 

    European Science Foundation & All European Academies (ESF, ALLEA): The European 

Code of Conduct for Research Integrity 

    InterAcademy Council: Responsible Conduct in the Global Research Enterprise. A Policy 

Report 

    International Association of Universities: IAU-MCO Guidelines for an institutional Code of 

Ethics in Higher Education 
 
 
 

De internationale anbefalinger tilråder, at hver enkelt forskningsinstitution formulerer en 

sammenhængende indsats for integritet i forskningen, der skal indeholde følgende fem 

elementer: 
 

1.   En klar politik for forskningsintegritet 

2.   Klare og detaljerede standarder for ansvarlig forskningspraksis 

3.   Uddannelse af alle forskere i ansvarlig forskningspraksis 

4.   Klare regler og procedurer for den lokale håndtering af mistanke om videnskabelig 

uredelighed og andre brud på ansvarlig forskningspraksis 

5.   Rådgivning i ansvarlig forskningspraksis 
 

 

Den internationale udvikling på området understreger behovet for, at Aarhus Universitet (AU) 

engagerer sig i disse bestræbelser for ikke at blive afskåret fra det internationale videnskabelige 

samfund. Der er således et behov for, at der på AU sker en opdatering og præcisering af 

retningslinjerne for ansvarlig forskningspraksis og for håndtering af mistanke om brud med denne, 

så de bliver bragt i overensstemmelse med internationale anbefalinger.  Nationalt er der også sat et 

arbejde i gang på området i regi af Danske Universiteter og Styrelsen for Forskning og 

Innovation. 
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http://www.singaporestatement.org/statement.html
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf
http://www.interacademies.net/File.aspx?id=19789
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http://www.iau-aiu.net/sites/all/files/Ethics_Guidelines_FinalDef_08.02.13.pdf
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Målet er, at AU i 2014 bør have 
 

1. En fælles politik for forskningsintegritet 
 

2. Tydelige og præcise fagspecifikke standarder for ansvarlig forskningspraksis 
 

3. Obligatorisk uddannelse på alle niveauer i ansvarlig forskningspraksis 
 

4. Hurtig, transparent og professionel sagsbehandling ved mistanke om brud på ansvarlig 

forskningspraksis. 
 

5. En rådgiverfunktion i ansvarlig forskningspraksis 
 

Talentbåndet har med udgangspunkt i de internationale anbefalinger vedrørende politik, 

standarder, uddannelse, procedurer for undersøgelse af mistanke og rådgivning udarbejdet et 

debatoplæg, der skal være fundament til den fremadrettede diskussion på hovedområderne, de 

tværgående bånd og fora. Konklusionerne på debatoplægget er hovedområdernes og øvrige 

organers input til de fem indsatsområder. Svarene samles i Talentbåndet og vil indgå i 

udarbejdelsen af et udkast til fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis på AU, der skal 

forelægges universitetsledelsen i 2014. 
 
 
 
 
 

1. Etablering af en fælles klar AU politik for forskningsintegritet 

Det er et mål for alle forskningsinstitutioner at have en forskningskultur på højeste niveau, som lever 

op til internationale retningslinjer for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis. Alle, der er 

involveret i forskning, skal efterleve de basale principper/ værdier, der ligger til grund for al 

forskning. Det drejer sig om principper/ værdier så som ærlighed, pålidelighed, objektivitet, 

upartiskhed, fairness, åben kommunikation, ansvarlig varetagelse af betroede resurser og ansvar for 

kommende generationer. 
 

Alle forskningsinstitutioner har pligt til at oplyse om og indskærpe, at disse basale principper/ 

værdier skal efterleves.  Derudover er det forskningsinstitutionernes og forskernes fælles ansvar at 

anspore og udvikle den kritiske videnskabelige diskussion i forskningsmiljøerne - en diskussion der er 

en afgørende forudsætning for, at de basale principper/værdier kan bevares og udvikles. 
 

Der er i dag især to internationale erklæringer om forskningsintegritet, som stadig flere 

forskningsinstitutioner tilslutter sig. Det drejer sig om: 
 

1.   Singapore Statement on Research Integrity 
 

2.    The European Code of Conduct for Research Integrity, European Science Foundation & All 

European Academies (ESF, ALLEA): 
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Singapore-erklæringen fra 2010 er et internationalt forsøg på at udvikle fælles principper, 

definitioner og retningslinjer for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis på globalt plan. 

Singapore erklæringen vil i efteråret 2013 blive suppleret med en Montreal-erklæring med 

anbefalinger til, hvordan man sikrer forskningsintegritet i forskningssamarbejder på tværs af lande, 

discipliner og sektorer. 
 

Den Europæiske Kodeks for forskningsintegritet fra 2011 er udarbejdet af ERC (det Europæiske 

Forskningsråd) i et samarbejde med ALLEA (Sammenslutningen af Europæiske 

Videnskabsakademier). Dokumentet repræsenterer en enighed blandt ca. 30 europæiske lande 

om et overordnet sæt af principper for forskningsintegritet og indeholder derudover en række 

anbefalinger til retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis og forslag til præcise procedurer når 

brud med ansvarlig forskningspraksis skal håndteres. 
 

 
For at få etableret en fælles forståelse og holdning til ansvarlig forskningspraksis på Aarhus 

Universitet er der i første omgang brug for, at hovedområderne, tværgående bånd og fora 

med udgangspunkt i Singapore- og Montreal-erklæringerne samt Den Europæiske kodeks 

(ESF) diskuterer indholdet i erklæringerne og i deres tilbagemelding angive fordele og ulemper 

ved, at AU tilslutter sig disse. 
 
 
 
 
 
 

2. Etablering af tydelige og præcise fagspecifikke standarder for ansvarlig 

forskningspraksis 

I forskningen tages der løbende stilling til en lang række spørgsmål om, hvordan forskningen rent 

faktisk skal gennemføres for at være i overensstemmelse med de basale principper/værdier. Alle, 

der medvirker til forskning, skal leve op til de forskellige videnskabsområders og fags almindeligt 

anerkendte normer og de regler, lovkrav og etiske krav forskningen er underlagt. 
 

Der findes såvel skrevne som uskrevne normer for dette inden for de forskellige 

videnskabsområder. På grund af forskningens komplekse natur er det umuligt, at give en 

udtømmende beskrivelse af, hvad ansvarlig forskningspraksis er i enhver situation. Men der er 

erfaringsmæssigt en række kritiske situationer, hvor forskrifter - Standarder for Ansvarlig 

Forskningspraksis - er nødvendige for at undgå konflikter og brud på god videnskabelig praksis. 

 

Håndhævelse af klare standarder for ansvarlig forskningspraksis på AU vil støtte den enkelte forsker 

og forskergruppe i at igangsætte, gennemføre og afslutte et forskningsprojekt gennemskueligt og 

troværdigt. Tydelighed omkring de forskningsetiske rammer og vilkår, inden for de forskellige 

videnskabsdiscipliner, vil desuden kunne hjælpe forskere og forskergrupper, der arbejder 

interdisciplinært, med at forstå og forholde sig til forskellige traditioner. Håndhævelse af klare 

standarder på AU vil derudover støtte forskere i internationale forskningssamarbejder, hvor der kan 

opstå usikkerhed om, hvilke standarder, der skal være gældende. 

 

Det vil især være særligt vigtigt, at hovedområderne diskuterer og præciserer, hvilke standarder 

for ansvarlig forskningspraksis der skal følges på deres område. For at opnå en bedre forståelse for 

ansvarlig forskningspraksis på tværs af discipliner vil det være ret vigtigt, at diskussionerne på 

Talentbåndets Debatoplæg. punkt_1_bilag_1

http://www.wcri2013.org/Montreal_Statement_e.shtml


DEBATOPLÆG TIL ETABLERING 

AF ”FÆLLES RETNINGSLINJER 

FOR ANSVARLIG 

FORSKNINGSPRAKSIS VED AU” 

6 

 

 

hovedområderne, tværgående bånd og fora indeholder overvejelser om, hvilke af standarderne 

kan være fælles på tværs af faglige områder - også på tværs af hovedområder - og hvilke der er 

fagspecifikke. Emner, der er brug for at få diskuteret og givet forslag til standarder for, er: 

 
 Professionelle etiske krav 

 Indhentning af diverse tilladelser, hvis relevant 

 Aftaler angående forskningssamarbejde 

 Rettigheder til data, beskyttelse og opbevaring af data 

 Interessekonflikter og afhængighedsforhold 

 Publicering og forfatterskaber, herunder fordele og ulemper ved at AU samlet tilslutter sig 

Vancouver- reglerne for forfatterskaber. 

 Patentering. 

 
Såfremt der er andre for fagområdet vigtige emner, bør de selvfølgelig også indgå.  

 
Til inspiration kan AU Health´s udkast til ansvarlig forskningspraksis evt. benyttes (Bilag 1) 

Derudover kan der henvises til  UVVU’s Vejledninger i God Videnskabelig Praksis og vejledninger 

fra forskningsrådene f.eks  SSF’s Vejledende Retningslinier for Forskningsetik i 

Samfundsvidenskaberne 
 

 

Standarder for Ansvarlig Forskningspraksis, skal opfattes som minimumskrav. De skal drøftes 

løbende i den videnskabelige verden og vil udvikles i takt med introduktion af nye 

forskningsområder og metoder. Når forskere støder på problemer, hvor de skrevne standarder ikke 

umiddelbart giver brugbare anvisninger, forventes det, at forskerne selv finder ansvarlige løsninger 

ud fra de basale principper/værdier og gør opmærksom på deres overvejelser. 
 

 
3. Obligatorisk undervisning på alle niveauer i ansvarlig forskningspraksis. 

Som en forudsætning for at modtage forskningsbevillinger stiller offentlige fonde i for eksempel 

USA krav til forskningsinstitutioner om at dokumentere, at undervisning i ansvarlig forskningspraksis 

finder sted. Det er ikke urealistisk at sådanne krav vil blive mere almindelige, når offentlige og også 

private fonde i andre dele af verden uddeler forskningsbevillinger. Denne udvikling understreger 

behovet for, at AU også på dette punkt styrker sin position. 
 

Målrettet undervisning i standarder for ansvarlig forskningspraksis har som formål 
 

   At styrke en ansvarlig forskningskultur og et ansvarligt forskningsmiljø på AU. 

   At sikre, at AU lever op til nationale såvel som internationale regler for ansvarlig 

forskningspraksis. 

   At forebygge videnskabelig uredelighed og andre brud på ansvarlig forskningspraksis. 
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http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2009/nye-vejledninger-i-god-videnskabelig-praksis
http://fivu.dk/publikationer/2002/filer-2002/ssf-etik.pdf
http://fivu.dk/publikationer/2002/filer-2002/ssf-etik.pdf
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Det anbefales derfor, at der indføres uddannelse i ansvarlig forskningspraksis for studerende og 

forskningsmedarbejdere på AU. 
 

På den baggrund er der behov for, at hovedområderne, tværgående bånd og fora diskuterer 

fordele og ulemper ved obligatorisk undervisning i ansvarlig forskningspraksis for studerende og 

forskere, og hvorvidt denne undervisning kan være på tværs af hovedområder. Derudover er det 

ikke mindst vigtigt at tage stilling til, om det i det fremadrettede arbejde vil være 

hensigtsmæssigt at tilpasse obligatorisk undervisning til bachelorniveau, kandidatniveau, ph.d.- 

niveau, og post.doc/adjunkt niveau. 
 

 
 
 
 

4 og 5. Etablering af effektiv og retfærdig procedure ved undersøgelse af mistanke om 

brud på ansvarlig forskningspraksis og fortrolig rådgivning. 

Tilfælde af videnskabelig uredelighed giver altid alvorlige og ofte langvarige skadevirkninger for 

de involverede forskere, forskergrupper, afdelinger, fakulteter, institutioner og potentielt også for 

det pågældende fagområde. Skadevirkningerne hænger delvist sammen med, at institutionerne i 

en vis udstrækning ikke har et beredskab til at håndtere sagerne effektivt og hurtigt og de således 

Kan foregå upåagtet i flere år. Det er derfor nødvendigt, at forskningsinstitutionerne har klare regler 

og håndgribelige undersøgelses procedurer, når der opstår mistanke om brud på ansvarlig 

forskningspraksis. 
 

Brud på ansvarlig forskningspraksis inddeles i: 
 

1.   Videnskabelig uredelighed (Research Misconduct; Research Dishonesty; Scientific 

Dishonesty). Internationalt bruges udtrykket: Research Misconduct. De centrale 

fænomener er Fabrikation, Falsifikation og Plagiering, forkortet FFP. 

2.   Andre brud på Ansvarlig Forskningspraksis. Internationalt bruges udtrykket: 

Questionable Conduct of Research. Det drejer sig om handlinger, der 

repræsenterer brud på ansvarlig forskningspraksis, men som ikke kan klassificeres 

som uredelighed.  UVVU har tidligere brugt betegnelsen Afvigelser fra God 

Videnskabelig Praksis. 
 

Internationalt håndteres disse sager både på institutionsniveau og med etablering af nationale 

enheder så som  Office of Research Integrity i USA, og Ombudsman für die Wissenschaft i Tyskland. 

Danmark og Norge har også centrale organer for undersøgelse af sådanne sager, henholdsvis og 

UVVU og Granskingsudvalget,  men disse anerkendes for eksempel ikke af amerikanske 

myndigheder, når der er involveret midler fra for eksempel det amerikanske National Institute of 

Health (NIH) i forskning, der er under mistanke. European Research Council vil også stille krav om, 

at mistanke om uredelighed behandles lokalt, hvis der er ERC midler involveret i forskningen. 

Committee of Publication Ethics (COPE) har fornylig påpeget, at mange universiteter mangler et 

organ eller en person, der kan modtage henvendelser fra redaktører af videnskabelige tidsskrifter 

når mistanke om uredelighed er opstået under bedømmelse af artikler. Mistanke om uredelighed 

rejst gennem redaktionerne synes derfor at unddrage sig undersøgelse.
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http://www.ori.dhhs.gov/
http://www.ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-videnskabelig-uredelighed
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http://publicationethics.org/about
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Som følge heraf er det nødvendigt, at AU’s nuværende regler til sikring af god videnskabelig 

praksis opdateres og at AU bliver oprustet til at kunne afgøre, om det ved mistanke om brud på 

ansvarlig forskningspraksis drejer sig om uredelighed, misforståelser, falske anklager eller andre 

brud på ansvarlig forskningspraksis. 
 

Internationalt anbefales det at etablere en fortrolig, professionel rådgivning i forskningsintegritet 

som en del af beredskabet mod uredelighed. En rådgiver i forskningsintegritet vil kunne hjælpe 

alle med at få oplysninger om gældende retningslinjer vedrørende ansvarlig forskningspraksis 

eller få gennemdrøftet eventuel mistanke om brud på forskningsintegriteten. Rådgivningen kan 

afværge unødige anmeldelser baseret på misforståelser. Rådgivningen kan også være nyttig i 

tvivlspørgsmål mellem forskergrupper og i forbindelse med internationalt samarbejde, hvor der 

fortsat kan være problemer på grund af visse forskelle mellem nationale definitioner og 

fremgangsmåder i tilfælde af mistanke om brud på integriteten. 
 

Herudover skal rådgiveren følge den nationale og internationale udvikling på hele området, og 

således være en ”antennefunktion”, der sikrer, at forskningsinstitutionens politik, regler og 

procedurer løbende justeres efter de bedste internationale erfaringer og anvisninger. 

 
Først og fremmest er det afgørende her, at hovedområder, tværgående bånd og fora giver deres 

syn på, hvilken model for undersøgelsesprocedure der kan anbefales. Der opfordres til at diskutere 

mangler, fordele og ulemper ved den skitserede model i Bilag 2. 

 

I forlængelse heraf vil der være brug for, at hovedområderne, tværgående bånd og fora kommer 

med input og forslag til, hvilken model for en uafhængig og fortrolig rådgiver funktion der ønskes 

etableret. Der opfordres til blandt andet at diskutere spørgsmål om anonymitet, situation for den 

indklagede, situation for klager, om rådgiveren skal kunne foretage initiale undersøgelser og 

vigtigheden af uafhængighed. 
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http://www.au.dk/om/organisation/index/6/60/2000-au9/
http://www.au.dk/om/organisation/index/6/60/2000-au9/
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Bilag 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udkast til Standarder 
for ansvarlig 

forskningspraksis 
ved Health 

 
 
 
 

Udkastet beskriver de standarder for ansvarlig forskningspraksis, 

der skal følges på AU Health. Der er anført nogle grundlæggende 

retningslinjer, der skal støtte den enkelte forsker og 

forskergruppe i at planlægge, gennemføre og afslutte et 

forskningsprojekt gennemskueligt og troværdigt. Under de 

enkelte punkter er det angivet, hvornår der er tale om krav, der 

skal overholdes. Som støtte til forskerne er det også angivet 

under hvert punkt, hvor yderligere information kan indhentes. 

Nogle af standarderne er specifikke for det 

sundhedsvidenskabelige forskningsområde, mens andre 

standarder er fælles for flere eller alle fagområder. 

 
 
 
 
 
 
 
Udkastet er  

udarbejdet a f en  

arbejdsgruppe på  

Health ledet a f 

prodekan L is e 

Wogensen Bach. 

Arbejdsgruppen 

har v æ ret  

assistere t a f 

konsulent Nils 
Holger        Axelsen. 
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Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health. 
 

3.1 Etiske krav til forsøg på mennesker og dyr 

 
  Enhver forsøgsperson og ethvert forsøgsdyr skal behandles med respekt og omsorg. 
  Man må aldrig gå på kompromis med sikkerhed, sundhed eller velfærd for 

forsøgspersoner, samarbejdspartnere eller andre der er forbundet med forskningen eller 
for samfundet som helhed. 

  Man skal udvise forståelse for forsøgspersoners alder, køn, kultur, religion, etniske 
oprindelse og samfundsmæssige tilhørsforhold. 

  De videnskabsetiske og lovmæssige krav vedrørende forsøgspersoner skal altid overholdes. 
Dette betyder blandt andet, at kravet om informeret samtykke skal overholdes, at det skal 
sikres at deltagelse i projektet sker frivilligt samt at personfølsomme oplysninger behandles 
strengt fortroligt og endeligt, at de indsamlede data alene anvendes til det formål de er 
indsamlet til. Disse punkter er nærmere uddybet i de følgende afsnit om Ansvarlig 
videnskabelig praksis og data. 

  Brug af forsøgsdyr i forbindelse med forskning er alene acceptabelt i situationer, hvor man 
har fastslået at alternative metoder ikke er mulige. Eventuel skade eller ubehag for dyret 
skal afvejes i forhold til de fordele, der realistisk set kan opnås ved at anvende dyret. Skade 
og ubehag for dyret skal minimeres, og lovgivningen på området følges, herunder også 
opstaldning og avl. 

 
3.2. Fra projektopstart til projektafslutning – sikring af ansvarlig forskningspraksis 

 
I det følgende er der anført nogle grundlæggende retningslinjer som støtte til, at 

forskningsprojektet kan planlægges, gennemføres og afsluttes gennemskueligt og troværdigt. Det 

er under de enkelte punkter angivet, hvornår der er tale om krav, der skal overholdes. Det er også 

angivet under hvert punkt, hvor yderligere information kan indhentes. 

 
3.2.1 Forberedelse af forskningsprojektet 

 

 

Projektbeskrivelsen, som også kaldes protokollen, indeholder en beskrivelse af selve projektet. I 

dette afsnit og i afsnit 4.3 om Data fremgår nogle af de punkter, som skal beskrives i 

projektbeskrivelsen. 
 

 

Før forskningsprojektet påbegyndes, er det vigtigt at have drøftet og i projektbeskrivelsen 

beskrevet klare aftaler mellem alle deltagende parter. 
 

 

Det kan dreje sig om aftaler vedrørende: 
 
 

  Hvem der deltager i projektet og hvilke funktioner og ansvarsområder, der er tillagt de 

forskellige personer/parter. 
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  Hvem der leder projektet, og projektlederens funktion og kompetence. 

  Hvilke funktioner og hvilket ansvar, der er tillagt eventuelle eksterne samarbejdspartnere. 

  Hvem der har råderet over data. 

  Hvem der kan eje mulige patentrettigheder - Technology Transfer Office ved Aarhus 

Universitet skal kontaktes vedrørende dette. 

  Udarbejdelse af publikationer og fordeling af forfatterskaber i henhold til de internationale 

retningslinjer som beskrevet i Vancouver reglerne (se afsnittet om publicering). 

  Hvem der har ansvaret for finansieringen og for at ansøge om midler. 

  Hvem der har retten til at afgøre eventuelle tvister. 
 
 

Det bør altid overvejes, at lave en samarbejdsaftale for de involverede i projektet. 
 
 

Vejledning til indgåelse af aftaler ved påbegyndelse af forskningsprojekter er nærmere beskrevet i 

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis. 
 

3.2.2 Eksperimentelle studier 
 

 

  Alle der udfører forsøg på dyr, skal følge lov om dyreforsøg og indhente tilladelse fra 

Dyreforsøgstilsynet, før påbegyndelse af forsøgene. 

  Projektbeskrivelsen udfærdiges, før eksperimenterne påbegyndes, med mindre det drejer 

sig om pilotforsøg. Et pilotforsøg er en forundersøgelse, som anvendes til at give 

retningslinjer for den endelige projektbeskrivelse. Det skal være tydeligt, hvornår 

pilotforsøgene er færdige, og hvornår den endelige projektbeskrivelse, som danner 

baggrund for fremskaffelse af data til publikation, foreligger. 

  Projektbeskrivelsen skal skrives, så forsøgene kan reproduceres, også flere år senere. Det 

vil sige, at der skal være fuldstændig sporbarhed i forhold til, hvordan data er 

fremkommet. 

  Undervejs skal eventuelle fejl og afvigelser fra det først planlagte tilføjes i 

projektbeskrivelsen. 

  Alle rettelser i projektbeskrivelsen skal være tydelige og begrundede. 

  Hvis der ekskluderes opnåede data fra den endelige opgørelse, skal dette være tydeligt og 

begrundet. 

  Projekter der potentielt kan føre til udvikling af biologiske våben skal godkendes af  Center 

for Biosikring og Beredskab. 
 
 

Vejledning til udformning af projektbeskrivelsen er nærmere beskrevet i Vejledninger i God 

Videnskabelig Praksis. 
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3.2.3 Kliniske studier 
 
 
 

  Alle forskningsprojekter, der involverer mennesker eller biologisk materiale fra mennesker, 

skal følge  Helsinki deklarationen og anmeldes til og godkendes af Den videnskabsetiske 

Komité i den region, hvor den forsøgsansvarlige er ansat. 

  Forskningsprojektet skal derudover anmeldes via regionens fællesanmeldelse til 

Datatilsynet. 

  Forskningsprojekter, der involverer lægemidler, skal ligeledes godkendes af 

Sundhedsstyrelsen. 

  Forskningsprojekter, der involverer lægemidler, og skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, 

skal følge Guidelines for Good Clinical Practice. Forskere ved Aarhus Universitet kan 

kontakte GCP-enheden ved Aarhus Universitet vedrørende retningslinjerne for Good 

Clinical Practice og monitorering af forskningsprojektet i henhold til disse. 

  Både  de videnskabsetiske komitéer og Sundhedsstyrelsen har retningslinjer for udformning 

af projektbeskrivelsen til kliniske studier. Der kan laves en samlet projektbeskrivelse, hvor 

alle disse punkter er nøje beskrevet. 

  Kliniske studier skal registreres i en offentlig international database f.eks. ClinicalTrials.gov. 

Hjælp til denne registrering kan fås ved GCP-enheden ved Aarhus Universitet. 

  Hvis der i projektet udføres laboratorieanalyser i et forskningslaboratorium, bør 

laboratoriet så vidt det er muligt følge retningslinjerne for god laboratoriepraksis (GLP), 

som er udarbejdet af OECD. Hvis laboratorieanalyserne udføres på et 

hospitalslaboratorium stilles som minimum samme krav, men analyserne her vil ofte være 

akkrediterede og deri ligger implicit at kravene om GLP opfyldes. 

 
En generel vejledning til udformning af projektbeskrivelsen til kliniske studier er nærmere 

beskrevet i Vejledninger i God Videnskabelig Praksis. 
 
 

3.2.4 Kliniske forsøg med medicinsk udstyr 
 
 

Medicinsk udstyr anvendes til at undersøge, overvåge, behandle eller lindre sygdom hos 

mennesker. Det drejer sig f.eks om sprøjter, operationsudstyr, hospitalssenge, pacemakere, 

hofteimplantater eller krykker. En klinisk afprøvning af medicinsk udstyr på mennesker er ethvert 

forsøg på mennesker, der har til formål at afdække eller efterprøve sikkerheden eller ydeevnen af 

medicinsk udstyr. Udstyret, der bliver undersøgt, kan være nyt medicinsk udstyr eller velkendt 

medicinsk udstyr, der allerede er på markedet i Danmark. 
 

 

Alle kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr skal anmeldes til det videnskabsetiske 

komitésystem, idet en klinisk afprøvning i sig selv er et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. 
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Forsøget anmeldes til Den Videnskabsetiske Komité i den region, hvor den forsøgsansvarlige er 

ansat. Komitéen foretager en vurdering af, om afprøvningen er i overensstemmelse med den 

videnskabsetiske komitélov. Anmeldelsespligten til komitesystemet gælder alle kliniske 

afprøvninger, uanset om udstyret er CE-mærket eller ikke. 
 

 

Afprøvning af medicinsk udstyr skal derudover anmeldes til Sundhedsstyrelsen, som har 

myndighedskontrollen for så vidt angår den teknisk/faglige vurdering af de kliniske afprøvninger af 

udstyret. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside vedrørende medicinsk udstyr er der en introduktion 

til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr og en vejledning i ansøgning om klinisk afprøvning af 

medicinsk udstyr. 

 
3.2.5 Registerforskning 

 

 

Registerforskning er kendetegnet ved, at man som sit primære forskningsmateriale anvender 

elektroniske data. Traditionelle registerforskningsprojekter, interview- og 

spørgeskemaundersøgelse og andre projekter uden biologisk materiale skal anmeldes til og 

godkendes af Datatilsynet, hvis projektet indeholder personfølsomme oplysninger. Anmeldelse 

sker gennem regionens fællesanmeldelse til Datatilsynet. 
 
 

Personfølsomme oplysninger er i henhold til Persondataloven data vedrørende: 

  Racemæssig eller etnisk baggrund. 

  Politiske, religiøs eller filosofisk overbevisning. 

  Fagforeningsmæssige tilhørsforhold. 

  Oplysninger om helbredsmæssige, seksuelle og strafbare forhold. 

  Oplysninger om væsentlige sociale problemer, 

samt 

  Andre lignende privatlivsoplysninger. 
 

 

Helbredsmæssige forhold omfatter oplysninger om: 
 

  En persons tidligere, nuværende og fremtidige fysiske eller psykiske tilstand, 

samt 

  Medicinbrug og misbrug af narkotika, alkohol og lignende nydelsesmidler. 
 

 

Projekter, der alene indeholder ikke-personfølsomme oplysninger om deltagerne, 
skal ikke anmeldes til Datatilsynet eller have tilladelse. Lovens bestemmelser skal dog iagttages, 
men Datatilsynet stiller ikke konkrete vilkår for projektet. 

 
Derudover kan fritagelse for anmeldelsespligten til Datatilsynet gives i særlige tilfælde efter 

Undtagelsesbekendtgørelsen. 
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Med henblik på, at skabe sammenhæng og koordination omkring register- og databaserede 
forskningsaktiviteter i Danmark, er der etableret et  Koordinerende Organ for Registerforskning, 
som følger samarbejdet mellem forskerne og de registeransvarlige aktører. 

 
3.3 Data 

 

 

Videnskabelige data skal indsamles og opbevares i overensstemmelse med gældende lov og 

bestemmelser. Ved data forstås al systematisk indsamlet materiale til forskningsformål 

inkluderende elektroniske data fra f.eks. registre eller interviews, billeder, humant materiale som 

f.eks. blod eller væv eller materiale fra dyr, herunder biobanker. Ved anvendelse af humant 

personhenførbart materiale skal indhentes tilladelse fra både det videnskabsetiske komitésystem 

og Datatilsynet, og endeligt skal det sikres, at personen i Vævsanvendelsesregistret ikke har 

frabedt sig, at materialet anvendes til forskning. 
 

 

I Persondataloven beskrives de grundprincipper, der skal være opfyldt ved enhver behandling af 

personoplysninger. Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at 

reglerne i Persondataloven overholdes. 
 

 

Nedenstående er generelle retningslinjer for ansvarlig videnskabelig praksis i forhold til 

datahåndtering: 
 

 

  Det skal fremgå af projektbeskrivelsen, hvordan data indsamles, og hvordan de registreres. 

  Projektbeskrivelsen opbevares indtil 10 år efter at projektet er afsluttet i 

overensstemmelse med de europæiske standarder for ansvarlig videnskabelig praksis. 

  Ved indsamling og registrering af data skal alle korrektioner i data være tydelige og 

begrundede, så alle ændringer eller tilføjelser er helt gennemsigtige, hvorved 

sporbarheden af data sikres. 

  Alle data skal opbevares i 10 år. 

  Nærmere vejledning vedrørende opbevaring og sikring af data kan læses i Datatilsynets 

standardvilkår for forskningsprojekter og i  Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger. 

  Hvis der skal videregives data fra et allerede udført projekt til et nyt projekt, skal der 

indhentes tilladelse til dette fra Datatilsynet. 

  Hvis data indsamles i udlandet, skal der før dataindsamlingen påbegyndes, laves en aftale 

med en samarbejdspartner i det pågældende land. Det er forskeren i det land, hvor data 

indsamles, der har ansvaret for, at de nødvendige tilladelser er indhentet, og at dette lands 

love og regler overholdes. Idet data kommer til Danmark, skal  Persondataloven følges med 

hensyn til håndtering og opbevaring af data. For yderligere oplysninger kan  Technology 

Transfer Office ved Aarhus Universitet kontaktes. 
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  I henhold til  Persondataloven skal data (herunder også biologisk materiale) slettes, 

anonymiseres eller tilintetgøres senest ved forsøgets afslutning, medmindre en fortsat 

opbevaring kræves efter anden gældende lovgivning. Det må efterfølgende ikke være 

muligt at identificere enkeltpersoner i forsøget. Anonymisering indebærer, at data ikke 

længere er personhenførbare, hvorved forstås at ingen forsøgspersoner kan identificeres 

ud fra data. Forsøgets afslutning er den dato, der er angivet ved anmeldelse af forsøget. 

Data må ikke slettes ved projektafslutningen men anonymiseres og derefter opbevares i 

yderligere 10 år i overensstemmelse med de europæiske standarder for ansvarlig 

videnskabelig praksis. Opbevaringen skal også sikre, at data kan spores efter publikation. 

  Hvis det drejer sig om et lægemiddelforsøg, som følger Guidelines for Good Clinical 

Practice, skal data ifølge bekendtgørelsen for Good Clinical Practice opbevares mindst 5 år 

efter forsøgets afslutning. AU påbyder, at data opbevares 10 år efter projektets afslutning. 

  Data skal opbevares på den institution, hvor forskningen er udført dog under hensyntagen 

til betingelser fra eventuelle bevillingsgivere. Med hensyn til opbevaring af data følges 

reglerne for opbevaring som anført i Persondataloven og i bekendtgørelsen for Good 

Clinical Practice. Der er mulighed for at benytte Dansk Data Arkiv til opbevaring af data. 
 
 

Krav efter persondataloven til kliniske forsøg med lægemidler, kliniske afprøvninger af medicinsk 

udstyr er detaljeret beskrevet på Datatilsynets hjemmeside. 
 

3.4 Publicering 
 

Ved publicering af afsluttede forskningsprojekter gælder: 
 

  Alle resultater fra afsluttede studier bør publiceres – også hvis de er negative eller 

inkonklusive. 

  Resultaterne skal offentliggøres på det tidligst mulige tidspunkt. Det er acceptabelt at 

indgivelse af patentansøgninger kan medføre en vis forsinkelse. 

  ”En forfatter skal kunne tage ansvar for mindst en komponent af arbejdet, skal være i stand 
til at gøre rede for, hvem der er ansvarlig for de øvrige komponenter, og skal ideelt set 
have tillid til medforfatternes kompetencer og integritet.” citat fra Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (ICMJE). 
  Alle forfattere inkl. vejledere skal opfylde de tre kriterier for forfatterskab, der er udviklet 

af ICMJE-gruppen (ICMJE): 
 

 

• Væsentligt bidrag til idé og design, dataindsamling, eller analyse og fortolkning af data. 

og 

• Manuskriptudarbejdelse eller kritisk indholdsmæssig manuskriptrevision. 

og 

• Godkendelse af det endelige manuskript. 
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Alle der anføres som forfattere, skal opfylde forfatterkriterierne og alle, der opfylder 

forfatterkriterierne skal anføres som forfattere. 

 
Afslået forfatterskab, spøgelsesforfatterskab, gaveforfatterskab, gæsteforfatterskab, og plantet 

forfatterskab repræsenterer brud på ansvarlig forskningspraksis. Se nærmere i Vejledninger i God 

Videnskabelig Praksis (2009). 
 

 

  Kriterierne for fastsættelse af forfatterrækkefølgen bør aftales af alle i starten af projektet 

og kan evt. revideres senere efter fælles aftale. 

  Bidrag fra samarbejdspartnere og andres intellektuelle bidrag skal anerkendes og citeres i 

tekst eller i ”taksigelser”, med en formulering der skal godkendes af dem der omtales. 

Økonomisk eller anden væsentlig materiel hjælp til projektet skal ligeledes oplyses. Der 

gælder specielle retningslinjer for offentlighed om privat finansiering af forskning ved 

statslige forskningsinstitutioner - se privat forskningsstøtte. 

  Før indsendelsen af manuskriptet bør der udarbejdes en samlet underskrevet 

forfatterskabserklæring, som præcist angiver art og omfang af hver enkelt forfatters 

bidrag. Erklæringen opbevares som minimum af den hovedansvarlige forfatter. 

  Det anbefales at hovedforfatter tager ansvar for, at artiklen er baseret på redelig forskning. 

Nogle tidsskrifter kræver, at en eller flere forfattere påtager sig ansvar for, at hele arbejdet 

er udført redeligt, og at dette fremgår af publikationen. 

  Skjult dobbelt publikation dvs. identiske eller næsten identiske publikationer eventuelt i 

oversættelse må ikke finde sted. Omvendt tillades sekundærpublikation (eksempel: 

engelsk sproget artikel der senere publiceres på dansk i Ugeskrift for Læger), når det gøres i 

åbenhed. Anvendelse af de samme data eller delmængder deraf i forskellige fremstillinger 

er ikke dobbeltpublikation, forudsat at der klart oplyses om den datamæssige 

sammenhæng mellem et nyt arbejde og et foregående arbejde, således at bedømmerne og 

læserne får fuld indsigt. 

  Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem artiklens indhold og det der anføres i 

resume/abstrakt (se endvidere afsnit 4.2 CONSORT). 

  Ved forfatterskab og publicering under anden form end i tidsskrifter bør de ovenfor 

beskrevne regler også følges. 

 
Der er specielle forfatterregler for multicenterstudier. Når det er en stor multicentergruppe, der 

udfører studierne, bør gruppen fra starten af studierne identificere de personer, der har direkte 

ansvar for manuskriptet. Disse personer skal fuldt ud opfylde kriterierne for forfatterskab, som er 

defineret ovenfor, og er de hovedansvarlige forfattere. Tidsskrifter nævner oftest de øvrige 

medlemmer af gruppen under taksigelser. For flere detaljer se ICMJE multicenter. 
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3.5. Interessekonflikter 
 

 

  Alle forfattere skal anføre enhver interessekonflikt. Det anbefales at anvende ”ICMJE 

Uniform Disclosure Form for Potential Conflicts of Interest”. Interessekonflikter opstår, når 

forfattere eller deres institutioner, bedømmere eller redaktører har finansielle eller 

personlige interesser, som kan influere på vedkommendes dømmekraft, dvs. giver 

anledning til bias. Potentielle interessekonflikter kan være til stede, hvad enten et individ 

selv mener, at det har indflydelse på håndteringen af manuskriptet eller ej. 

  For redaktører eller korrekturlæser gælder den regel, at de ikke må håndtere egne 

manuskripter eller manuskripter fra egen organisation, ligesom de ikke bør have 

afhængighedsforhold (økonomisk, advisory board eller lignende) til private virksomheder, 

der har interesser på området. Herved sikres, at de ikke i den sidste korrektur kan lave 

ændringer i manuskriptet uafhængigt af forfatterne. 

 
3.6 Retningslinier for rapportering 

 

 

For at øge ensartetheden og styrke kvaliteten i rapporteringen af forskellige typer studier kan det 

anbefales, at konsultere de internationale retningslinjer på området, der kan findes på Equator- 

network For klinisk randomiserede studier kan anbefalingerne i det såkaldte CONSORT statement 

f.eks anvendes. I CONSORT statement er angivet en tjekliste for anbefalet indhold i og opbygning 

af titel, abstract, introduktion, metoder, resultater og diskussion. Derudover er der anbefalinger 

om udarbejdelse af et flowdiagram til beskrivelse af deltagernes gang gennem forsøget. 
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Bilag 2: Forslag til procedure og rådgiverfunktion  

 

Etablering af Enhed for Forskningsintegritet på AU   

Forskerverdenen bliver stadig mere kompliceret, internationaliseret og interdisciplinær, og der er 

behov for at tilpasse det eksisterende regelsæt til sikring af god videnskabelig praksis ved AU 

(Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000 til sikring af god videnskabelig praksis) til en ny 

virkelighed. Der er behov for en samlet og koordineret indsats på AU mellem alle hovedområder 

med henblik på at udarbejde en model og en fælles ramme for håndtering af brud med ansvarlig 

forskningspraksis på AU og rådgivning i ansvarlig forskningspraksis  

 

Som debatoplæg foreslår Talentbåndet at der på AU oprettes en ny enhed: Enheden for 

Forskningsintegritet (Office of Research Integrity (ORI), der skal bestå af to dele.  

 

1. Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis (skal erstatte det nuværende praksisudvalg). 

2. Rådgivergruppen for Ansvarlig Forskningspraksis, hvor der tilknyttes en særlig rådgiver for 

ansvarlig forskningspraksis fra hvert hovedområde. 

 

 

Enheden for Forskningsintegritet, AU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgivergruppen for Ansvarlig 

Forskningspraksis  

4 rådgivere for 

forskningsintegritet. En fra 

hvert hovedområde  

 

   HE      BSS       ST       ARTS  

Udvalget for ansvarlig 

Forskningspraksis 

4 medlemmer. 1 fra hvert 

hovedområde HE, BSS, ST 

ARTS  

Udvalget assisteres af 2 

særligt kompetente 

forskere fra hvert 

hovedområde.  
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Etablering af ”Enheden for Forskningsintegritet” vil samlet styrke rådgivningen og den generelle 

viden om ansvarlig forskningspraksis på AU. Det vil også sikre, at universitetet kommer på højde 

med de internationale retningslinjer på området og vil kunne fremme AU’s indflydelse i 

international sammenhæng.    

 

4.4.1 Rådgivergruppen for Ansvarlig Forskningspraksis 

De fire rådgivere har en særlig forpligtelse til at fremme viden om ansvarlig forskningspraksis og 

forebyggelse af brud på ansvarlig forskningspraksis og videnskabelig uredelighed. De skal være 

personer med særlig stor indsigt i ansvarlig forskningspraksis, vil typisk have bred og lang 

forskererfaring, herunder erfaring med internationalt forskningssamarbejde og således besidde en 

høj faglig legitimitet.    

 

Rådgiverne skal samtidig skabe forståelse for de forskellige forskningsdiscipliners særlige forhold, 

hvilket er vigtigt i forbindelse med rådgivning af forskere og forskergrupper, der deltager i 

interdisciplinære forskningssamarbejder.  

 

Rådgivergruppens opgave er således: 

a. At holde sig orienteret om gældende standarder og retningslinjer for ansvarlig 

forskningspraksis og medvirke til at sikre, at ansvarlig forskningspraksis etableres og 

vedligeholdes på højt internationalt niveau, blandt andet gennem bidrag til undervisning af 

forskere på hovedområderne.  

b. At stå til rådighed for uafhængig og fortrolig rådgivning af alle personer med tilknytning til 

AU, herunder også forskergrupper, der har spørgsmål til retningslinjer for ansvarlig 

forskningspraksis, eller er i tvivl, om standarder og retningslinjer for ansvarlig praksis 

overholdes. 

 

Alle med tilknytning til det enkelte hovedområde har mulighed for, at søge fortrolig og 

professionel rådgivning hos rådgiveren i alle spørgsmål om udførelse af ansvarlig 

forskningspraksis. Hvis henvendelsen drejer sig om en mistanke om uredelighed, der ikke kan 

afkræftes, skal rådgiveren give anbefaling om, at sagen indberettes for Udvalget for Ansvarlig 

Forskningspraksis, af den person, der har søgt rådgivning.   

Overvejelser vedrørende afgrænsning af rådgiverens kompetenceområde, ansvar og opgaver, og 

faglige og personlige kvalifikationer, skal beskrives mere udførligt i forbindelse med udarbejdelse 

af et kommissorium. Herunder skal det overvejes, hvordan procedurer for udpegning af de fire 

rådgivere kan understrege deres uafhængighed og hvordan uafhængighed i deres virke kan sikres. 

Derudover skal det afklares, hvorvidt rådgiveren i rådgiversituationen er underlagt tavshedspligt i 
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henhold til Forvaltningsloven § 27 og Straffelovens § 152 og om hvorvidt en indberetningspligt i 

særtilfælde ligger over en evt. tavshedspligt.    

 

 

4.4.2 Udvalget for ansvarlig forskningspraksis  

 

Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis tænkes, at erstatte Praksisudvalget og vil signalere 

fornyet fokus på betydningen af, at fremme og videreudvikle ansvarlig forskningspraksis ved 

universitetet. Det er ønskeligt, at Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis får et større 

ansvarsområde end det nuværende praksisudvalg, idet udvalget ud over enkeltsager også bør 

være et organ for opdatering om international praksis, en opgave som udvalget samarbejder med 

rådgivergruppen om. Det forventes at den hidtidige betjening af Praksisudvalget overføres 

uændret til det nye Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis. 

Til udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis udpeges et medlem fra hvert hovedområde. Udvalget 

assisteres i den enkelte sagsbehandling af 2 kompetente senior forskere fra det hovedområde 

hvor mistanken om uredelighed er rejst. Medlemmerne skal være personer med en bred og lang 

forskererfaring, en særlig stor indsigt i ansvarlig forskningspraksis og stor erfaring med 

internationalt forskningssamarbejde. Udvalgets lille størrelse sikrer, at udvalget hurtigt kan 

sammenkaldes. Tilført specifik fagekspertise til behandling af de enkelte sager, sikres der mulighed 

for hurtig og ansvarlig behandling af forhold, der bringes for udvalget eller rejses af udvalget selv. 

   

Det skal overvejes, hvordan procedurer for udpegning af medlemmer til udvalget, dets formand og 

de tilknyttede, skiftende, specifikke fageksperter kan understrege udvalgets uafhængighed, og 

hvordan uafhængighed i udvalgets virke kan sikres.  

 

4.4.3 Procedurer  

Enhver, der er i tvivl om, hvordan retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis fortolkes, eller har 

mistanke om, at der er sket brud på ansvarlig forskningspraksis, kan henvende sig til 

hovedområdets rådgiver for at opnå rådgivning.  

Hvis rådgiveren i et samtaleforløb finder, at mistanken er berettiget, skal rådgiveren anbefale, at 

sagen rejses for Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis, af den som har rejst mistanken. 

 

Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis tager efterfølgende stilling til om sagen skal behandles, 

afvises eller sendes videre til UVVU.  

 

Det fastholdes, at AU selv kan undersøge og føre en sag om videnskabelig uredelighed til ende og 

dermed er i stand til, at sikre forskningens integritet på egen institution. Hvad enten AU selv afgør 
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sager om uredelighed, eller dette sker i UVVU, har AU et ansvar for, at den videnskabelige 

litteratur korrigeres. I nogle tilfælde kan det desuden være nødvendigt, at undersøge en forskers 

samlede produktion. Dette kan UVVU ikke tage sig af, da der ikke er tale om begrundet mistanke 

for hver enkelt publikation, hvorfor AU i givet fald selv skal være ansvarlig for gennemførelse af 

undersøgelsen.  

Enkel skitsering af model til håndtering af brud på ansvarlig forskningspraksis på AU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalget For Ansvarlig Forskningspraksis  

Formel undersøgelse  

Sendes til UVVU  Behandles 

(kendelse) 

(afvi  

Afvises 

(ubegrundet)  

 

 

 

 

Medarbejder 

Rådgiver for Ansvarlig Forskningspraksis  

Rådgivning  

 

 

Medarbejder 
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Research Integrity

“All researchers, but particularly student and new 
researchers, need more training on how to plan, 
carry out and report their research with integrity. 
This new online programme will help meet this need 
in a cost-effective, efficient and engaging way.”
Professor Nick Steneck, University of Michigan

Research 
Integrity
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Research Integrity

This programme is designed to help undergraduate, 
graduate and early-career researchers answer these and 
many other questions that will arise as they consider how 
to plan, conduct and report their research with integrity, 
and to deal with the complex situations in which they may 
find themselves.

Funding agencies are increasingly demanding evidence that 
universities provide training in the responsible conduct of 
research. Research Integrity will provide an easy access 
tool for universities to fulfil this need in a thorough and 
engaging way.

Content

•	 Course	available	in	5	faculty	versions:	Biomedical	
Sciences, Natural & Physical Sciences, Engineering 
& Technology, Social & Behavioural Sciences, 
Arts & Humanities

•	 Each	version	contains	5	modules	and	provides	4–5	
hours of online content

•	 Coverage	of	key	areas	including	research	with	human	
participants, research with animals (optional), conflicts 
of interest, workplace safety, research records, data 
collection, storage and interpretation, collaboration, 
authorship, peer review, scholarly publishing and 
responsibility to society.

Learning outcomes

To practise research with integrity, researchers must be 
aware of and meet their professional responsibilities. This 
course provides an introduction to these responsibilities 
and advice on how to meet them. By the end of the course, 
researchers should be able to:

•	 Understand	and	explain	the	key	responsibilities 
of a researcher

•	 Identify	the	challenges	faced	in	meeting	those	
responsibilities

•	 Be	aware	of	strategies	for	dealing	with	pressures 
and difficult situations.

Programme features

•	 In-depth	video	interviews	with	researchers	at	all	levels

•	 Polling	feature	enabling	participants	to	compare 
their responses to complex questions with those 
of their peers

•	 Customisable	portfolio	incorporating	practical 
and in-depth reflective self-development activities

•	 25–32	hours	of	additional	self-development, 
peer-to-peer and tutor-led activities plus 
assignment suggestions

•	 Supplement	including	information	on	how	to	implement	
courses for effective results and integrate the additional 
activities into a full blended learning programme. 

Lead Advisor and US Version Editor: 
Professor Nick Steneck, Director of the Research Ethics 
and	Integrity	Program	of	the	Michigan	Institute	for	Clinical	
and Health Research and Professor Emeritus of History, 
University of Michigan

UK/International Version Editor: Tony Mayer, Advisor 
to	Nanyang	Technological	University	on	Research	Integrity	
matters; Co-organiser and Co-chair of the 1st and 2nd 
World	Conferences	on	Research	Integrity

Are you confident that researchers at your institution:

•	 Would	know	what	to	do	if	they	saw	a	colleague	engaging 
in questionable research practice?

•	 Can	identify	and	respond	appropriately	to	conflicts	of	interest 
in their work?

•	 Know	how	to	carry	out	research	involving	human	participants	
responsibly?

•	 Keep	accurate	and	secure	research	records?

•	 Have	a	clear	understanding	of	how	much	input	is	necessary 
to merit authorship – and how to prevent disputes on this subject?

•	 Have	considered	the	broader	impact	of	their	research	on	society?
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Course list

Each faculty version of Research Integrity comprises 

the following modules:

•	 Module	1:	Introduction: 

Principles and responsibilities 

Principles vs. practice 

Responding to research misconduct 

Professionalism and mentoring

•	 Module	2:	Designing: 

Planning your research 

Research with human participants 

Research with animals (optional) 

Managing and protecting interests 

Workplace safety

•	 Module	3:	Conducting: 

Research record 

Research data 

Collaboration and the research environment 

Data presentation and interpretation

•	 Module	4:	Reporting: 

Research communication 

Scholarly publishing 

Plagiarism 

Authorship 

Peer review

•	 Module	5:	Responsibilities	to	society: 

Advocacy 

Responsibility to the public

Author	team

•	 Dr.	Andrew	Rawnsley, Executive Committee, UK Council for 

Graduate Education (UKGCE); Research Governance and 

Training Manager, Teesside University

•	 Dr.	Melissa	Anderson, Professor of Higher Education, 

University of Minnesota, USA

•	 Dr.	Terry	May,	Faculty	Conflict	of	Interest	Information	Officer,	

Michigan State University, USA

•	 Dr.	Lorelle	Meadows, Assistant Dean of Academic Programs, 

College of Engineering, University of Michigan, USA

•	 Dr.	Raymond	De	Vries, Professor, Center for Bioethics and 

Social Sciences in Medicine, University of Michigan Medical 

School, USA; Visiting Professor, Maastricht University, 

Netherlands

Reviewer	team

•	 Professor	Janusz	Bialek, Research Director, School of 

Engineering and Computing Sciences, Durham University

•	 Dr.	Karen	Melham, Researcher in Ethics at the Centre for 

Health Law and Emerging Technologies (HeLEX), University 

of Oxford

•	 Professor	Karen	Ross, Professor of Media and Public 

Communication and Director of Postgraduate Research, 

Faculty of Humanities and Social Sciences, University 

of Liverpool

•	 Dr.	Richard	Sugrue, Head of the Division of Molecular 

Genetics and Cell Biology, School of Biological Sciences, 

Nanyang Technological University, Singapore

•	 Dr.	Ren	Yi, Director of the Higher Degree Research Office, 

Macquarie University, Australia
Developed in conjunction with: 

Brunel University 

Dublin	City	University,	Ireland

Durham University

Edith Cowan University, Australia

European Molecular Biology Organization

King Abdullah University of Science & Technology, 

     Saudi Arabia

Lancaster University

Macquarie University, Australia

Michigan State University, USA

Michigan Technological University, USA

Nanyang Technological University, Singapore

NUI	Galway,	Ireland

The University of Sheffield

University	College	Dublin,	Ireland

University of Birmingham

University of Greenwich

University of Huddersfield

University of Liverpool

University of Michigan, USA 

Wayne State University, USA

Western Michigan University, USA

“This essential	training	resource 
will be of value to both new and 
experienced researchers and will 
appeal to all researchers who take 
pride in the quality of their research 
and in meeting their professional 
responsibilities. Content is focused... 
and tackles both established 
and	emerging	issues with 
equal enthusiasm.”
Sophie	Welch,	Research	Governance	&	Policy	
Officer, Durham University
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Over 150 institutions worldwide are transforming 
research, teaching and learning with the help 
of Epigeum online course programmes.

See for yourself how Research Integrity can help 
you meet your budget and researcher development 
needs. For a free, no-obligation trial please contact:

Wendy Harbottle, Sales & Marketing Manager 
Tel: +44 (0)7970 546524 
wendy.harbottle@epigeum.com

Epigeum Ltd
1 Kensington Cloisters 
5 Kensington Church Street 
London W8 4LD
Tel: +44 (0)20 3440 2220 (switchboard)

Epigeum Inc
One Broadway, 14th Floor 
Kendall Square 
Cambridge, MA 02142 
USA
Tel: +1 617 401 3337

www.epigeum.com
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Notat d. 26. august 2013 – lbso  

Omtale af arbejdsgruppen vedrørende ansvarlig forskningspraksis på Health. (CoC 

arbejdsgruppen)  

Nedsættelse af arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppen blev nedsat i marts måned 2012, under ledelse af prodekan Lise Wogensen. Nils Axelsen 

fra Seruminstituttet i København er tilknyttet arbejdsgruppen som ekstern konsulent.  

Opgave.  

I henhold til kommissoriet er det arbejdsgruppens opgave at udarbejde et beslutningsoplæg til 

fakultetsledelsen med forslag til retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis – et Code of Conduct – og 

komme med forslag til en forbyggende indsats i form af et kursusforløb for forskerstuderende og forskere i 

ansvarlig forskningspraksis på Health 

Gruppens medlemmer  

    
Lise Wogensen Bach, Prodekan for talent og internationalisering  

AU Health (formand) 
Helle Prætorius.  Professor MSO, Institut for Biomedicin  

Mogens Kilian   Professor, Institut for Biomedicin  
Anne Mette Hvass,  Lektor, Klinisk Biokemisk Afd. NBG 
Jens Christian 
Djurhuus 

Institutleder, Klinisk Institut AU HE  

Jan Frystyk  Professor, Institut for Klinisk Medicin afd. MEA, NBG 
Ole Steen Nielsen  Prodekan for forskning AU HE 
Kirsten Wisborg  Funktionschef for Forskningsstøtte talentudvikling og 

internationalisering AUHE  
Anette Poulsen 
Miltoft 

Chefkonsulent AU Viden – Technology Transfer Office  

Troels Thim,  
Henriette Stevnshøj  

Reservelæge, Regionshospitalet Randers, Medicinsk afdeling 
HE Kommunikation  

Nils Holger Axelsen, Overlæge, konsulent, Statens Seruminstitut   
Lene Bøgh Sørensen  Rådgiver, dekanstaben AU HE (sekretariatsbetjening)  
 

Arbejdsgruppen blev i starten af 2013 færdig med et gennemarbejdet udkast til retningslinjer for ansvarlig 

forskningspraksis ved AU, der nu i omskrevet form sendes ud som debatoplæg til alle hovedområder. Der 

foreligger desuden et første udkast til standarder for  ansvarlig forskningspraksis ved Health, der sendes ud 

sammen med debatoplægget    

 

 

Omtale af CoC arbejdsgruppen på Health punkt_1_bilag_5

http://www.au.dk/om/organisation/navnlist/?inputSearch=containersearch&searchContainer=2490&sortby=fullname&sortdir=0


AARHUS
UNIVERSITET
AARHUS
UNIVERSITY

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE STANDARDER, PROCEDURE
OG RÅDGIVERFUNKTION FOR

ANSVARLIG FORSKNINGSPRAKSIS
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AARHUS
UNIVERSITET

”Ifølge undersøgelser er prævalensen af
medicinske/ biomedicinske forskere, der har
begået videnskabelig uredelighed, mindst 2%”

”, og mindst 30% har foretaget andre kritisable 
handlinger i den gråzone, der ligger i lige 
forlængelse af videnskabelig uredelighed [ 1, 2]” 

LEDER
af Ole Haagen Nielsen & Nils Axelsen
Ugeskrift for Læger | 14.10.2013| Artikel‐id: e408b208:

1. Martinson BC, Anderson MS, de Vries R. Scientists behaving badly. Nature 2005; 435: 737‐8. 
2. Fanelli D. How many scientists fabricate and falsify research? PloS One 2009; 4: e5738.
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AARHUS
UNIVERSITET

”Generelt er USA førende med føderale krav om
sikring af forskningens integritet. ”

”Her bør Danmark også af konkurrencemæssige
grunde opruste”

LEDER
af Ole Haagen Nielsen & Nils Axelsen
Ugeskrift for Læger | 14.10.2013| Artikel‐id: e408b208:
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AARHUS
UNIVERSITET

Dansk forsknings troværdighed bør beskyttes bedre
gennem oprustning af lokale institutionelle politikker
for integritet, standarder for god forskningspraksis,
uddannelse, …. [ 3]

3. Singapore Statement on Research Integrity. www.singaporestatement.org ( 5. sep 2013).

LEDER
af Ole Haagen Nielsen & Nils Axelsen
Ugeskrift for Læger | 14.10.2013| Artikel‐id: e408b208:
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AARHUS
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Udkast	til	Standarder	
for	ansvarlig	

forskningspraksis	
ved	Health	

Udkastet	er		
udarbejdet	a	f	en		
arbejdsgruppe	på		
Health	 ledet	a	f	
prodekan	L	is	e	
Wogensen	 Bach.	
Arbejdsgruppen	
har	v	æ	ret		
assistere	t	a	f	
konsulent	 Nils	
Holger								Axelsen.	
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Fokus:

• At kunne håndtere tungere uredelighedssager

• Undgå forsættelige som uforsættelige gråzone‐
sager
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Lars Bech, speciallæge i 
ortopædiskkirurgi

Professor ved Københavns Uni-
versitet  Bente Klarlund Pedersen 
er blevet beskyldt for videnskab e-
l ig uredel ighed i  forbindelse med 
si t videnskabel ige samarbejde

princip om l ighed for loven kan 
man derfor ikke t i l lade sig at for-
skelsbehandle Bente Klarlund 
Pedersen i  forhold t i l  Mi lena Pen-
kowa. Såfremt begge måtte fi ndes 
skyldige i  videnskabel ig urede-
l ighed. 

Uredelighed skal 
behandles ens

Uredelighedsudvalgenes arbejde er fyldt med fejl og misforståelser, 
mener både klagere og indklagede i to aktuelle sager om videnskabelig 
uredelighed
Af Lise Richter, inf d. 28 august 2013

Bør bekendtgørelsen om videnskabelig uredelighed 
revideres endnu en gang? 
Ugeskrift for Læger | 14.10.2013 | Artikel‐id: e408b095 
af Professor Peter C. Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane
Center, Rigshospitalet
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Komme af med undskyldninger som:

‐‐‐det vidste jeg ikke

‐‐‐ jamen det er da ellers en udbredt praksis
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• Faste ‐ let håndterligt regelsæt

• Undervisning
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Rådgivergruppen for Ansvarlig 
Forskningspraksis  

4 rådgivere for 
forskningsintegritet. En fra 
hvert hovedområde  

 

   HE      BSS       ST       ARTS  

Udvalget for ansvarlig
Forskningspraksis 

4 medlemmer. 1 fra hvert 
hovedområde HE, BSS, ST 
ARTS  

Udvalget assisteres af 2 
særligt kompetente 
forskere fra hvert 
hovedområde.  
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Udvalgsarbejde på HEALTH:
‐‐‐Udkast til Standarder for ansvarlig 
forskningspraksis ved Health

Talentbåndets Debatoplæg:
Debatoplæg til etablering af ”Fælles 
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AARHUS
UNIVERSITET

Talentbåndets Debatoplæg:

Forskningspolitikkens fem elementer: 
1. En klar politik for forskningsintegritet 
2. Klare og detaljerede standarder for ansvarlig 

forskningspraksis 
3. Uddannelse af alle forskere i ansvarlig 

forskningspraksis 
4. Klare regler og procedurer for den lokale 

håndtering af mistanke om videnskabelig 
uredelighed og andre brud pa ̊ ansvarlig 
forskningspraksis 

5. Rådgivning i ansvarlig forskningspraksis 
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Side 1/2 

AARHUS UNIVERSITET 
HEALTH 

 
HØRINGSSVAR 

Fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet 
 
Akademisk Råd vil gerne kvittere for det velbearbejdede debatoplæg og 
de præcise standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health samt for 
muligheden for at komme med input i processen. 
 
Rådet har drøftet oplægget på sit møde den 28. november. 
 
Ad 1. Etablering af en fælles klar AU politik for forskningsintegritet: 
Først og fremmest vil Akademisk Råd pege på, at der afgjort er et behov 
for fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universi-
tet. Rådet bifalder initiativet. 
 
Ad 2. Etablering af tydelige og præcise fagspecifikke standarder for an-
svarlig forskningspraksis: 
Tjeklisteformatet for standarderne er godt, da det giver et hurtigt overblik. I 
udformningen af de konkrete standarder er det væsentligt at være op-
mærksom på, at de ikke kun skal være gældende for medicin, men også 
for de øvrige forskningsområder på Health. 
 
Akademisk Råd anbefaler, at Aarhus Universitet tilslutter sig Vancouver-
reglerne for forfatterskaber, da det vil have en positiv effekt for videnska-
belig redelighed og da de fleste tidsskrifter, kræver dette. 
 
Ad 3. Obligatorisk undervisning på alle niveauer i ansvarlig forsknings-
praksis: 
Et afgørende element i arbejdet med videnskabelig redelighed er at inte-
grere det i uddannelserne. Det bør indgå tidligt på studierne, så de stude-
rende har det som fundament for f.eks. deres BA-projekter. Samtidig skal 
det ikke være før, at de studerende har tilstrækkeligt grundlag til at forstå 
bagreberne og koble det til deres fags forskningspraksis. Kobling af un-
dervisning i videnskabelig redelighed med videnskabsteori/-etik er en op-
lagt mulighed. 
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AARHUS UNIVERSITET 
HEALTH 
 

Det skal være eksempler tæt på de studerendes praksis, der er udgangs-
punkt for undervisningen, da dette er den vigtigste vej til forståelse. I for-
længelse heraf er det afgørende, at der sættes hårdt ind mod plagiering i 
eksamensopgaver. 
 
Akademisk Råd mener, det er vigtigt, at der er undervisning i videnskabe-
lig redelighed på alle niveauer af studiet. Der er et behov for at få under-
visningen genopfrisket løbende, så der er mulighed for at blive opdateret, 
når der sker noget nyt på feltet. 
 
Rådet vil gerne støtte idéen om, at senior-VIP’er skal undervise i videnska-
belige redelighed for ad den vej selv at blive opdaterede. 
 
Ad 4 og 5. Etablering af effektiv og retfærdig procedure ved undersøgelse 
af mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis og fortrolig rådgivning: 
Akademisk Råd ser rådgiverfunktionen som et vigtigt tiltag. Det står dog 
ikke helt tydeligt, om rådgiverfunktionen alene skal fungere i tilfælde af 
mistanker om uredelighed, eller om det er muligt at anvende rådgiver-
funktionen til at få en blåstempling / redelighedscheck af egen forskning. 
 
Anonymisering af henvendelser, hvis rådgiveren går videre med en sag, 
har den fordel, at det vil være forbundet med mindre risiko at henvende 
sig. Det vil samtidig potentielt være en ulempe, da det således også er 
forholdsvis risikofrit at udpege en konkurrent som videnskabelig uredelig. 
 
Forskning i anonymt biologisk materiale er en særlig problemstilling, der 
bør inddrages. Det giver usikkerhed hos forskerne, at der ikke er klare ret-
ningslinjer. 
 
Akademisk Råd giver sin opbakning til det videre arbejde med at udar-
bejde fælles retningslinjer for videnskabelig redelighed. 
 
 
På vegne af Akademisk Råd, Health 
 
Jens Christian Hedemann Sørensen 
Formand 
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SEMINAR FOR DE AKADEMISKE RÅD 19. NOVEMBER 2013AARHUS
UNIVERSITET

AKTØRER I DEN INTERNE PROBLEMANALYSE

• Analysepanelet nedsættes af universitetsledelsen efter indstilling fra:

• De akademiske råd (fire personer)
• HSU (to personer)
• Administrationen (to personer)
• De studerende (to personer)

• Ekspertgruppen nedsættet af panelet og universitetsledelsen:

• Fire personer plus en formand
• En formand, som er bredt anerkendt forsker med alsidig universitetserfaring
• Medlemmerne skal have indsigt i organsationsudvikling
• Gruppen skal sikre, at de relevante medarbejdere, studerende og ledelser samt det 

relevante opfølgningsarbejde på APV’en bliver inddraget
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SEMINAR FOR DE AKADEMISKE RÅD 19. NOVEMBER 2013AARHUS
UNIVERSITET

PROCES FOR DEN INTERNE PROBLEMANALYSE

19. november 2013
Seminar for de 
akademiske råd

19. november 2013
Seminar for de 
akademiske råd

2. december 2013 
Nedsættelse af 
analysepanel

2. december 2013 
Nedsættelse af 
analysepanel

December 2013
Nedsættelse af 
ekspertgruppe
Udarbejdelse af 

kommissorium for 
analyse

December 2013
Nedsættelse af 
ekspertgruppe
Udarbejdelse af 

kommissorium for 
analyse

1. maj 2014
Ekspertgruppen 

afleverer deres analyse 
til universitetsledelsen 

via analysepanelet

1. maj 2014
Ekspertgruppen 

afleverer deres analyse 
til universitetsledelsen 

via analysepanelet

Maj 2014
Universitetsledelsen 

udarbejder 
ændringsplan

Maj 2014
Universitetsledelsen 

udarbejder 
ændringsplan

Juni 2014
Høring på universitetet 

Endelig beslutning

Juni 2014
Høring på universitetet 

Endelig beslutning
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SEMINAR FOR DE AKADEMISKE RÅD 19. NOVEMBER 2013AARHUS
UNIVERSITET

Gruppeinddeling

Gruppe Formand Sekretær
A1 & B1 Jørgen Frøkiær Marianne F. Løyche
A2 & B2 Marit-Solveig 

Seidenkrantz
Henrik Bødker

A3 & B3 Paul Krüger Andersen Lone P. Iversen
A4 & B4 Svend Andersen Kirsten Brusgård
A5 & B5 Jens Christian H. 

Sørensen
Jette Riis

A6 & B6 Helle Vrønning Dam Tove Bæk Jensen
A7 & B7 Per Stounbjerg Trine Bjerregaard Larsen
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SEMINAR FOR DE AKADEMISKE RÅD 19. NOVEMBER 2013AARHUS
UNIVERSITET

PRIORITERING AF DEN STRATEGISKE INDSATS

• Mette Thunø, Arts & Uddannelse

• Niels Christian Nielsen, Science & Technology & Forskning

• Svend Hylleberg, Business & Social Sciences & Talentudvikling

• Allan Flyvbjerg, Health & Videnudveksling
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METTE THUNØ

SEMINAR FOR DE AKADEMISKE RÅD
METTE THUNØ

19. NOVEMBER 2013

STRATEGISKE PROJEKTER PÅ ARTS 2013-2014

Organisering/administration
• Justering af institutstruktur 
• Budgettering og økonomistyring i relation til eksterne forskningsmidler
• Forenkling og harmonisering af administrationspraksis og regler på uddannelsesområdet
• Analyse af studiestrukturer og forenkling af tilhørende administration
• Analyse af arbejdsrelationer og definition af fremtidige samarbejdsformer i Arts' 

uddannelsesorganisation
• Forbedret organisering af økonomifunktion på det samlede Arts

Forskning
• Etablere ordninger til styrkelse af international publicering og internationale 

forskningsprojekter
• Implementere Arts' strategi for rekruttering af VIP-medarbejdere
• Udforme og implementere adjunkt/postdoc-politik
• Identificere nye forskningsområder ift. internationalt potentiale, samfundsbehov og 

forskningsbaserede uddannelser
• Øge andelen af eksterne midler via internationale netværk

9
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METTE THUNØ

SEMINAR FOR DE AKADEMISKE RÅD
METTE THUNØ

19. NOVEMBER 2013

STRATEGISKE PROJEKTER PÅ ARTS 2013-2014

Uddannelse
• Styrke studieintensitet gennem nye undervisningsformer, længere semestre og 

minimumstimetal
• Udforme og implementere vejledningsstrategi
• Forberede og implementere kvalitetssikring af Arts' uddannelser - særligt ifm. 

institutionsakkreditering
• Udvikling af nye interdisciplinære uddannelser og moduler på kandidat- og masterniveau
• Udforme og implementere internationaliseringsstrategi for uddannelser på Arts samt sikre 

optimal organisering af det internationale arbejde
• Udforme og implementere EDU IT-strategi

Talentudvikling
• Udforme og implementere kvalitetspolitik for ph.d.-uddannelsen
• Udvikling af tværgående, interdisciplinære talentprogrammer

Videnudveksling
• Formulere EVU-strategi

10
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METTE THUNØ

SEMINAR FOR DE AKADEMISKE RÅD
METTE THUNØ

19. NOVEMBER 2013

PRIORITERINGER 2013-2014 – UDDANNELSE 

Institutionsakkreditering – og alt hvad det indebærer!
› Omfatter hele organisationen inkl. studerende
› Politikker, standarder etc.…
› Kvalitet fremfor kvantitet

Udvikling af det digitale læringsmiljø
› LMS implementering

Internationalisering

Interdisciplinære uddannelser

11
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NIELS CHR. NIELSEN
DEKAN

NIELS CHR. NIELSEN 19. NOVEMBER 2013

SCIENCE AND TECHNOLOGY -
PRIORITERINGER 2014

NIELS CHR. NIELSEN
19. NOVEMBER 2013

SCIENCE AND TECHNOLOGY &
FORSKNINGBÅNDET 
PRIORITERINGER 2014
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NIELS CHR. NIELSEN

SCIENCE AND TECHNOLOGY -
PRIORITERINGER 2014

NIELS CHR. NIELSEN
19. NOVEMBER 2013

ST BURNING PLATFORM

› Science and Technology skal være et 
konkurrencedygtigt fakultet i en globaliseret verden

STs potentiale:
› ST har unikke synergimuligheder for levering af

vidensbaserede løsninger til de globale udfordringer.
› ST skal videreudvikle sin position som et af Europas 

bedste fakulteter.

13
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NIELS CHR. NIELSEN

SCIENCE AND TECHNOLOGY -
PRIORITERINGER 2014

NIELS CHR. NIELSEN
19. NOVEMBER 2013

FAGLIGHED SKAL I FOKUS. 
› Udvikle et attraktivt 

forsknings- og 
uddannelsesmiljø

› Facilitere opbygningen af 
nye netværk og 
infrastrukturer

› Tiltrække flere eksterne 
forskningsmidler

› Styrke talentudviklingen
› Sikre et stabilt vækstlag af høj 

international kvalitet
› Øget gennemførsel på 

uddannelserne

Forudsætninger for Strategien

› En sund og bæredygtig 
økonomi

› En optimeret administrativ 
understøttelse

› Trivsel, identitet og et godt 
arbejdsmiljø 

14

A
R

-sem
inar - sam

let PP
punkt_2_bilag_1



NIELS CHR. NIELSEN

SCIENCE AND TECHNOLOGY -
PRIORITERINGER 2014

NIELS CHR. NIELSEN
19. NOVEMBER 2013

ST EKSEMPLER PÅ INDSATSER 2014
› Vi har sat faglighed og performance på kerneydelserne i fokus
› Vi har fokus på etablering af bedre og fokuseret administrativ støtte 

› Rekruttering - implementering af tenure track
› Tydelige karriereveje og ST politik
› Talentprogrammer på bachelor- og kandidatuddannelserne
› Fokus på frafald/gennemførsel

› Støtte til forskningsansøgninger – fokus på bedre kvalitet
› Identifikation af interdisciplinære forskningsemner – synergier, global 

challenges, Horizon2020
› Fokus på erhvervssamarbejde – innovation, infrastruktur, platforme
› Udbygning af rådgivning til myndigheder og andre – DK, EU

15
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NIELS CHR. NIELSEN

SCIENCE AND TECHNOLOGY -
PRIORITERINGER 2014

NIELS CHR. NIELSEN
19. NOVEMBER 2013

FORSKNINGBÅND EKSEMPLER PÅ 
INDSATSER 2013-2014

› Infrastruktur/forskningsplatforme

› Nationale og internationale satsninger (ex H2020)

› Tværgående centre og interdisciplinære netværk

› Unge talenter (funding)

› rekruttering

› Akademisk ånd og forskningsetik 

16
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AARHUS
UNIVERSITET

PRIORITERINGER 2013-2014 – TALENTUDVIKLING 

• Tilbyde talentudvikling på højeste niveau
• Tilbyde talentforløb fra bachelorniveauet
• Udvikle strategiske partnerskaber
• Styrkelse af internationaliseringen
• International ph.d.-evaluering

• Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter 
• Rekruttering af forskertalenter og topforskere
• Styrke vækstlaget og sikre mangfoldighed – intern og ekstern rekruttering

17
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BSS Status for udvalgte områder 2013
Svend Hylleberg

Dekan

19 November 2013

Ekstern forskningsfinansiering på BSS

› Problem 1. Danske kilder er ved at være fuldt udnyttet

› Løsning: Vi skal ud i verden. For at få succes skal vi foruden at være meget mere aktive, forbedre vore CV’s med 

publikationer i de bedste tidsskrifter mv.

› Problem 2. Meget skæv fordeling over institutter

› Løsning: På nogle institutter skal man være  meget mere aktiv og forbedre CV’s med publikationer i de bedste 

tidsskrifter mv.

SLIDE 19
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BSS Status for udvalgte områder 2013
Svend Hylleberg

Dekan

19 November 2013

BSS udannelsesudfordringer:
Studenterrekruttering

› Problem 1. Hvordan får vi endnu bedre studenter på BSS, når det stort set er umuligt at få studerende fra 

København og Sjælland til at rejse til Aarhus

› Løsning: Flere og bedre 

› udenlandske studerende
› Problemer

› Løsbare: Stor og vanskelig marketings-
og screeningsopgave i et konkurrencepræget marked

› Vanskelige: Det vanvittige KOT system, 
og den danske retfærdighedskultur, der gør det svært 
at få tilbud om optagelse rettidigt frem til de 
udenlandske ansøgere selv på kandidatstudierne

SLIDE 20
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healthSTRATEGI

19. NOVEMBER 2013

AARHUS UNIVERSITET
HEALTH

STRATEGISK PRIORITERING 2013-2014:
HEALTH OG VIDENUDVEKSLINGSBÅNDET
ALLAN FLYVBJERG
DØGNSEMINAR FOR DE AKADEMISKE RÅD
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AARHUS UNIVERSITET
HEALTH

STRATEGISKE TILTAG 2013-2014 19. NOVEMBER 2013

ØGE EKSTERN 
FORSKNINGSFINANSIERING
• Går godt med visse private fonde og DFF/DSF

• Andre store fonde og EU midler er en udfordring 
Pt. ingen EU hovedansøgere, ingen GF aktive centre

• Politik for ekstern forskningsfinansiering
Afledte udgifter vs. OH
Fokus på uforbrugte midler

• Forskerne føler et pres – motivation!

• Visse forskningsområder/institutter har det svært!

22
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AARHUS UNIVERSITET
HEALTH

STRATEGISKE TILTAG 2013-2014 19. NOVEMBER 2013

REKRUTTERING TIL
VÆKSTLAGET AF FORSKERE VED HEALTH

Talentfokus i hele forløbet

23

Bachelor

Større eller mindre 
forskningsprojekter 
(Forskningsår, 
summer school, 
fritidsforskning)

Valgfag/ekstra 
curriculære fag 
(relevante for 

fremtidig  
forsknings-

karriere)

Kandidat 

Ph.d integreret med 
kandidatstudiet (MD/Ph.d)

Ph.d , evt. integreret med kliniske 
uddannelsesforløb/ansættelse i 
virksomhed

Fortsat 
forskningsaktivitet:
Fuld forskning
Delestillinger
20% tilknytning

Ph.d. Videre karriere
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AARHUS UNIVERSITET
HEALTH

STRATEGISKE TILTAG 2013-2014 19. NOVEMBER 2013

DE VÆSENTLIGSTE INDSATSER
• Edu-it

• Kandidatuddannelser til professionsbachelorer

• Kompetenceforløb for studieledere

• Frafaldsforebyggelse

24
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AARHUS UNIVERSITET
HEALTH

STRATEGISKE TILTAG 2013-2014 19. NOVEMBER 2013

TÆT SAMARBEJDE MED 
SUNDHEDSSEKTOREN
• AU-Center for HealthCare Improvement

• Region Midtjylland

25
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AARHUS UNIVERSITET
HEALTH

STRATEGISKE TILTAG 2013-2014 19. NOVEMBER 2013

VIDENUDVEKSLINGSBÅNDET
• Intensivere erhvervssamarbejdet 

Udvikling og etablering af nye platforme

• Konsolidere og udvide myndighedsbetjeningen 
Øget synliggørelse og dialog med de relevante sektorer
Opbygning på sundhedsområdet
Opbygning internationalt

• Efter- og videreuddannelse

26
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AARHUS UNIVERSITET
HEALTH

STRATEGISKE TILTAG 2013-2014 19. NOVEMBER 2013

GRUPPEINDDELING

Gruppe Formand Sekretær

C1 Bente Nyvad Jens Erik Kristensen

C2 Bobby Zachariae Anders Roed

C3 Carsten Tanggaard Mads Niemann Christensen

C4 Armin Geertz Jette Riis

C5 Lars Agre Marianna F. Løyche

C6 Peter Balling Kirsten Brusgård

C7 Jørn Flohr Nielsen Per Henriksen
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SEMINAR FOR DE AKADEMISKE 

RÅD 
19.-20. november 2013 

PROGRAM 
Tirsdag den 19. november 
 

 

Klokkeslæt  Sted 

08.00 Afgang fra Fredrik Nielsens Vej, 8000 Aarhus C til formandsmøde med 

universitetsledelsen og eventuelle separate møder. 

Transportplan 

udarbejdes 

09.30 

Transport 

Busafgang fra Fredrik Nielsens vej, 8000 Aarhus C. Øvrige deltagere arrangerer selv 

transport til Sandbjerg.  

Bustransport 

 

Fredrik Nielsens 

Vej 

 

10.00 – 12.00  

Formandsmøde 

Fællesmøde mellem formændene for de akademiske råd og universitetsledelsen. 

 

Lokalet over 

Staldauditoriet 

12.00 – 13.00 

Frokost 

Frokost Spisesalen 

13.00 – 13.05 Velkomst ved Paul Krüger Andersen, formand for akademisk råd ved BSS.    

 

Staldauditoriet 

13.05 – 13.25 

Velkomst og 

oplæg 

Velkomst ved rektor Brian Bech Nielsen - tanker om Aarhus Universitet som 

institution og arbejdsplads samt de akademiske råds rolle. 

Staldauditoriet 

13.25 – 13.35 Hvor var vi, hvor er vi og hvor skal vi hen med medarbejder og studenterindflydelsen 

ved Per Stounbjerg, formand for akademisk råd ved Arts. 

Staldauditoriet 

13.40 – 15.00 

Gruppearbejde 

sammensat på 

tværs af 

hovedområderne. 

Dekanerne 

vandrer mellem 

grupperne 

Gruppearbejde om medbestemmelse og medinddragelse på universitetet 

(Gruppeforløb A) 

Gruppespørgsmål: 

Hvordan er interaktionen mellem de akademiske råd og ledelsen? Herunder hvilke 

gode eksempler er der på ledelsens medinddragelse af de akademiske råd? Og 

hvilke eksempler er der på manglende inddragelse? 

 

Hvordan udnytter de akademiske råd deres mulighed for medinddragelse? 

Hvordan kan intentionen om medindflydelse gennem de akademiske råd udvikles 

og forbedres? 

 

Afrapportering 

Afrapportering på udleverede USB stik og store posters, der hænges op i 

Staldauditorium og Foyer. 

10 grupperum 

15.00 – 15.30 

Kaffepause 

Kaffepause Foyer 

15.30 – 16.30 

Gruppearbejde 

sammensat på 

tværs af 

hovedområderne, 

Samme grupper 

som i 

gruppeforløb A). 

Dekanerne 

vandrer mellem 

grupperne 

Gruppearbejde om de akademiske råds rolle (Gruppeforløb B) 

Gruppespørgsmål: 

I: Akademisk råds opgaver: 

På hvilke emner er akademiske råd særligt velegnet til at øve indflydelse? 

Hvilke opgaver lykkes godt for de akademiske råd? 

 

II: Repræsentation: 

Hvordan repræsenterer vi vores gruppe i forhold til det samlede akademiske råd og 

ledelsen? 

 

III: Udvikling: 

Hvordan skal de akademiske råd udvikle sig? 

 

Afrapportering: 

Afrapportering på udleverede USB stik og på store posters, der efter gruppearbejdet 

hænges op i Staldauditoriet og Foyer. 

Grupperum 
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Aarhus Universitet 

SEMINAR FOR DE AKADEMISKE 

RÅD 
 19.-20. november 2013 

16.40 – 17.00 

Oplæg 

Prioriteringen af den strategiske indsats i 2013 og 2014 i de tværgående bånd og på 

hovedområderne ved de fire dekaner. 

Staldauditoriet 

17.00 – 18. 00 

Nye grupper 

sammensat på 

tværs af 

hovedområder 

og grupper. Hver 

gruppe får som 

emne tildelt to af 

de fire strategiske 

kerneaktiviteter. 

Dekanerne 

vandrer mellem 

grupperne 

Gruppearbejde om det strategiske arbejde (Gruppeforløb C) 

Gruppespørgsmål: 

(Eksempelvis: Uddannelsesområdet) 

Hvilke virkemidler vil på det uddannelsesmæssige område kunne fremme opnåelsen 

af de strategiske mål, som dekanen netop har fremlagt? 

Hvilke forudsætninger skal være opfyldt for at disse virkemidler kan have effekt på 

uddannelsesområdet? 

Hvad er de akademiske råds rolle i det strategiske arbejde inden for det 

uddannelsesmæssige område? 

Afrapportering: 

Afrapportering på udleverede USB stik 

10 grupperum 

18.10 – 19.15 Afslutning, opsummering og evaluering samt det videre forløb ved Marit-Solveig 

Seidenkrantz, formand for akademisk råd ved ST. 

Staldauditoriet 

19.30 –  

Velkomstdrik og 

festmiddag 

Festmiddag og uformel fortsættelse af diskussionerne. Palæ og 

spisesalen 
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Onsdag den 20. november 

8.00 - 9.00 

Morgenmad 

Morgenmad Spisesalen 

9.00 

Afrejse og 

transport 

Ca. 11.30 

Busafgang til 8000 Aarhus C. 

Ankomst til Aarhus 

Sandbjerg 

Fredrik Nielsens Vej 
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AARHUS 
UNIVERSITET 

Til de akademiske råd ved Arts, Science and Technology, Health samt 
Business and Social Sciences 

Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forsknings-
fond indtil 31. maj 2016 

Prodekan for forskning ved Aarhus Universitet, Mogens Nielsen, har på grund af sin 
nye rolle på universitetet ønsket at udtræde af bestyrelsen for Aarhus Universitets 
Forskningsfond.   

Mogens Nielsen er udpeget af de akademiske råd i fællesskab for perioden 1. juni 
2012 til 31. maj 2016.  

Ifølge Aarhus Universitets Forskningsfonds fundats (vedlagt) udpeger de akademiske 
råd 5 medlemmer til fondens bestyrelse. De fire medlemmer udpeges af hvert af de 
akademiske råd, mens det femte medlem kan udpeges af de akademiske råd i fælles-
skab. Medlemmerne skal udpeges blandt de personer, der er fast ansat ved Aarhus 
Universitet i stillinger, hvortil der er knyttet forskningsforpligtelser. Medlemmerne 
kan ikke udpeges blandt dekaner eller institutledere.  

De akademiske råd anmodes derfor om i fællesskab snarest muligt og senest 
mandag den 9. december at udpege et bestyrelsesmedlem blandt universitetets 
fastansatte videnskabelige medarbejdere for den resterende del af funktionsperioden. 

Med venlig hilsen 

Tove Bæk Jensen 

Kopi til: 
Mogens Nielsen 
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Fra: Mads Niemann-Christensen [mailto:mcnc@adm.au.dk]  
Sendt: 22. november 2013 13:42 
Til: Paul Krüger Andersen; Marit-Solveig Seidenkrantz; norps@hum.au.dk; Jens Christian Hedemann Sørensen 
Cc: Rektor, Aarhus Universitet; Jørgen Jørgensen; Grith Thagaard Loft; Kirsten Jensen; Anders Roed; Lone 
Plougmann Iversen; Marianne Fejerskov Løyche; Per Henriksen 
Emne: Indstilling af medlemmer til analysepanal og rådgivningsgruppe 
 

Kære formænd 

Som bekendt besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 6. november 2013 som et led i opfølgningen 
på den faglige udviklingsproces bl.a. at iværksætte en intern problemanalyse og at opslå en prorektor for 
uddannelse. 

Opslaget af en prorektor for uddannelse er afledt af en ændring af prorektorprofilen med henblik på at 
imødekomme det stadigt stigende interne og eksterne behov for ledelsesfokus på uddannelsesområdet. 
Den nuværende prorektorstilling for videnspredning nedlægges således med udgangen af maj 2014. 

I forbindelse med ansættelsen af den kommende prorektor for uddannelse skal der nedsættes en 
rådgivningsgruppe, der bl.a. skal rådgive rektor om, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. Efter 
vedtægtens § 33, stk. 4, skal rådgivningsgruppen bestå af en repræsentant for det videnskabelige 
personale fra hvert hovedområde, en repræsentant for det tekniske‐administrative personale og en 
studerende. Gruppens medlemmer indstilles af formandsforsamlingen.  

I forbindelse med den interne analyse skal der nedsættes et analysepanel. Panelet skal sammen med 
universitetsledelsen udarbejde et kommissorium for analysen, der skal behandle de største problemfelter 
med den administrative understøttelse af hovedområdernes og institutternes arbejde, ligesom analysen 
skal behandle den organisatoriske og ledelsesmæssige indretning af hovedområderne. Den interne analyse 
har til formål at identificere problemer og skal således ikke munde ud i deciderede løsningsforslag.  

Det egentlige analysearbejde skal foretages af en intern ekspertgruppe nedsat af panelet og 
universitetsledelsen i fællesskab. De fire akademiske råd skal hver indstille et medlem til panelet, ligesom 
de studerende, HSU og administrationen hver skal indstille to medlemmer til panelet. 

Jeg har vedhæftet en powerpoint‐præsentation med oplysninger om analysens aktører og tidsplan. 

Jeg skal på den baggrund og i forlængelse af jeres drøftelser med rektor anmode jer om at indstille 
medlemmer til analysepanelet og medlemmerne til rådgivningsgruppen. 

Jeg skal anmode om at modtage jeres indstillinger senest fredag den 29. november 2013 kl. 12.00.  

Det bemærkes, at analysepanelet forventes at skulle holde sit første møde den 3. december 2013 kl. 14‐15. 

Med venlig hilsen 

 
 Mads Niemann-Christensen 

Chefjurist 
 
Direkte tlf: 871 52138 
Mobil: 51371601 
E-mail: mcnc@adm.au.dk 
http://au.dk/da/tbj@adm  

AU Stab og Strategi 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 
 
E-mail: strategi@au.dk 
http://www.au.dk/da/adm/led
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MØDE FOR LEDELSESSEMINARKREDSEN 13. NOVEMBER 2013AARHUS
UNIVERSITET

AKTØRER I DEN INTERNE PROBLEMANALYSE

• Analysepanelet nedsættes af universitetsledelsen efter indstilling fra:

• De akademiske råd (fire personer)
• HSU (to personer)
• Administrationen (to personer)
• De studerende (to personer)

• Ekspertgruppen nedsættet af panelet og universitetsledelsen:

• Fire personer plus en formand
• En formand, som er bredt anerkendt forsker med alsidig universitetserfaring
• Medlemmerne skal have indsigt i organsationsudvikling
• Gruppen skal sikre, at de relevante medarbejdere, studerende og ledelser samt det 

relevante opfølgningsarbejde på APV’en bliver inddraget

PPT
 intern analyse
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MØDE FOR LEDELSESSEMINARKREDSEN 13. NOVEMBER 2013AARHUS
UNIVERSITET

PROCES FOR DEN INTERNE PROBLEMANALYSE

19. november 2013
Seminar for de 
akademiske råd

19. november 2013
Seminar for de 
akademiske råd

2. december 2013 
Nedsættelse af 
analysepanel

2. december 2013 
Nedsættelse af 
analysepanel

December 2013
Nedsættelse af 
ekspertgruppe
Udarbejdelse af 

kommissorium for 
analyse

December 2013
Nedsættelse af 
ekspertgruppe
Udarbejdelse af 

kommissorium for 
analyse

1. maj 2014
Ekspertgruppen 

afleverer deres analyse 
til universitetsledelsen 

via analysepanelet

1. maj 2014
Ekspertgruppen 

afleverer deres analyse 
til universitetsledelsen 

via analysepanelet

Maj 2014
Universitetsledelsen 

udarbejder 
ændringsplan

Maj 2014
Universitetsledelsen 

udarbejder 
ændringsplan

Juni 2014
Høring på universitetet 

Endelig beslutning

Juni 2014
Høring på universitetet 

Endelig beslutning

PPT
 intern analyse
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Styrelsen for Videregående 

Uddannelser 

Bredgade 43 

1260 København K 

Telefon 7231 7800 

E-post uds@uds.dk 

Netsted www.fivu.dk 

Ref.-nr. 13/025560-01  

 

  

 

         
 

 
 

Vejledning om 

bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved 

universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner 

(ph.d.-bekendtgørelsen) 

 

 

§ 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer 

den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisnings-

opgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forsk-

ning. 

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under 

vejledning. 

 

Til § 1 

Til stk. 1: Forskeruddannelsen tager ikke alene sigte på fremtidig ansættelse som 

forsker, men retter sig i mindst lige så høj grad mod bredere funktioner i den pri-

vate og den offentlige sektor. 

Til stk. 2: En ph.d.-studerende skal gennem forskeruddannelsen lære at mestre de 

videnskabelige metoder, redskaber m.v., der knytter sig til forsknings- og udvik-

lingsopgaver inden for fagområdet. En forsker skal samtidigt kunne udvikle nye 

idéer inden for fagområdet og kunne iværksætte eller indgå i forskningssamarbejde 

og forskningsprojekter såvel internationalt som nationalt. Der henvises i øvrigt til 

den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser samt third cycle 

qualifications, A Framework of Qualifications for the European Higher Education 

Area (2005). 

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ph.d.-uddannelse ved universiteterne og ved 

de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og 

Videregående Uddannelser. 

Stk. 2. Institutionerne, jf. stk. 1, kan tildele ph.d.-graden inden for fagområder, hvor de 

driver forskning og enten selv eller i samarbejde med andre institutioner omfattet af be-

kendtgørelsen har oprettet en ph.d.-skole. 

 

Til § 2 

Til stk. 1: Der udbydes ph.d.-uddannelse ved samtlige otte universiteter. Der ud-

bydes endvidere ph.d.-uddannelse ved de kunstneriske uddannelsesinstitutioner 
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Styrelsen for Videregående 

Uddannelser 

 

 

under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: Det 

Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 

Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding. 

 

Til stk. 2: Institutionerne kan udbyde ph.d.-uddannelse, hvis de har et aktivt forsk-

ningsmiljø inden for det faglige område med kapacitet til at tilbyde kvalificeret 

vejledning m.v. inden for rammerne af en ph.d.-skole. Den enkelte ph.d.-stude-

rende skal være tilknyttet en ph.d.-skole, hvor ph.d.-uddannelsen er forankret. Ho-

vedvejleder skal være tilknyttet ph.d.-skolen, jf. § 8, stk. 1. Ph.d.-skolerne har mu-

lighed for at indgå samarbejde med eksempelvis sektorforskningsinstitutioner, 

andre ph.d.-skoler og virksomheder om ph.d.-uddannelse, herunder vejledning, 

kurser m.v. 

§ 3. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af en tilfredsstillende gennemførelse af en 

ph.d.-uddannelse, jf. dog § 15, stk. 2 og 3, samt et tilfredsstillende forsvar af en ph.d.-af-

handling. 

Stk. 2. Tildelt ph.d.-grad giver ret til at anvende betegnelsen ph.d. 

§ 4. Ph.d.-uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point og tilrettelægges normalt som et 

heltidsstudium, men kan efter regler fastsat af institutionen tilrettelægges som et deltidsstu-

dium. 

Stk. 2. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsstudier. 

 

Til § 4 

 

Til stk. 1: Uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point, hvilket svarer til tre års 

heltidsstudier. De tre år regnes fra indskrivning til og med aflevering af afhand-

lingen. Bedømmelsestiden er således ikke inkluderet i de tre år. Studietiden kan 

forlænges under de omstændigheder, der er beskrevet i § 10, stk. 1. Universitetet 

afgør i de konkrete tilfælde, om den ph.d.-studerende kan indskrives på en ph.d.-

uddannelse på deltid. 

§ 5. Adgang til ph.d.-uddannelsen skal niveaumæssigt baseres på en kandidatuddan-

nelse. 

Stk. 2. Universitetet kan bestemme, at ph.d.-uddannelsesforløbet påbegyndes i tilknyt-

ning til kandidatuddannelsesforløbet, men det skal sikres, at det samlede uddannelsesforløb 

er af samme omfang og på samme niveau som beskrevet i §§ 1 og 4. Universitetet fastsæt-

ter regler herom. 

Stk. 3. Studerende, der er optaget i henhold til stk. 2, skal have mulighed for at afslutte 

kandidatuddannelsen. 

 

Til § 5 
 

Til stk. 1: Det er et krav for optagelse på en ph.d.-uddannelse, at ansøgeren er på 

kandidatniveau. Det er institutionen, der foretager den faglige vurdering af, om en 

ansøger er på kandidatniveau. 

 

En dansk masteruddannelse er ikke i sig selv generelt adgangsgivende til ph.d.-

uddannelsen. Masteruddannelsen, der er normeret til 60 ECTS-point, er videreud-

dannelse, der kvalificerer voksne arbejdstagere til at kunne varetage højt kvalifice-

rede funktioner i virksomheder, institutioner m.v. Der er ikke noget til hinder for, 

at man kan gennemføre en ph.d.-uddannelse, hvis man også har gennemført en 

masteruddannelse, men det afgørende vil være, om man samlet set er på kandidat-

niveau. 
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Til stk. 2: Bestemmelsen vedrører de fleksible ph.d.-ordninger på universiteterne, 

der typisk udmøntes i de såkaldte 4+4- eller 3+5-ordninger. Det er op til det enkelte 

universitet, om der gives mulighed for, at ph.d.-uddannelsen kan påbegyndes før 

afsluttet kandidateksamen. Der må ikke være nogen niveauforskel eller studietids-

forkortelse ved anvendelsen af 4+4- eller 3+5-ordningen i forhold til et ordinært 

3+2+3-forløb.  

Der er ikke hjemmel til sideløbende indskrivning på kandidat- og ph.d.-uddannel-

sen ved de kunstneriske uddannelsesinstitutioner omfattet af ph.d.-bekendtgørelsen. 

Til stk. 3: Hvis det besluttes at anvende en fleksibel ph.d.-ordning, skal universi-

tetet sørge for, at det står klart for de studerende, før de påbegynder ph.d.-uddan-

nelsen, hvilke regler der gælder for erhvervelse af kandidatgraden. Universitetet 

skal sikre, at studerende, der i medfør af § 5, stk. 2, indskrives sideløbende på kan-

didat- og ph.d.-uddannelsen, får mulighed for at afslutte kandidatuddannelsen in-

den for rammerne af de regler, der er fastsat i bekendtgørelse om bachelor- og kan-

didatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) samt de rele-

vante studieordninger m.v. 

§ 6. Institutionen afgør, hvem der kan optages som ph.d.-studerende. Det skal fremgå af 

institutionens regler, hvilke kriterier institutionen lægger til grund for optagelsen. 

Stk. 2. Den ph.d.-studerende indskrives administrativt på ph.d.-uddannelsen. 

 

Til § 6 
 

Til stk. 1: De af institutionen fastsatte regler om optagelse på ph.d.-uddannelsen 

skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside, jf. § 25, stk. 1, nr. 1, 

jf. stk. 5, så eventuelle ansøgere på forhånd kan orientere sig herom. 

 

Til stk. 2: Indskrivningen er en administrativ konsekvens af afgørelsen om at op-

tage den ph.d.-studerende. 

Det bemærkes, at der må sondres mellem indskrivning og ansættelse, ligesom der 

må sondres mellem udskrivning og afskedigelse. Det er udelukkende de uddannel-

sesmæssige forhold, der er reguleret i denne bekendtgørelse, mens vilkår for an-

sættelse, løn, afskedigelse m.v. for ph.d.-stipendiater følger af de personaleretlige 

regler, herunder overenskomst for akademikere i staten (bilag 5) af 28. juni 2013 i 

cirkulære nr. 9414 af 1. juli 2013 samt reglerne i bekendtgørelse nr. 242 af 13. 

marts 2012 om ansættelse videnskabeligt personale ved universiteter. 

§ 7. Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges efter regler fastsat af institutionen. 

Stk. 2. Uddannelsen omfatter: 

1) Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet). 

2) Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet 

omfang svarende til ca. 30 ECTS-point. 

3) Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, 

forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v. 

4) Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformid-

ling, der er relateret til den pågældendes ph.d.-projekt. 

5) Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet. 

Stk. 3. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at ph.d.-uddannelsen ikke om-

fatter et eller flere af uddannelseselementerne nævnt i stk. 2, nr. 1-4, hvis institutionen vur-
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derer, at den ph.d.-studerende på anden måde har gennemført uddannelseselementer, der 

kan sidestilles hermed (merit). 

 

Til § 7 

 

Til stk. 2: Bestemmelsen fastlægger de nærmere rammer for indholdet af ph.d.-

uddannelsen, der udfoldes for den enkelte ph.d.-studerende i ph.d.-planen, jf. § 9. 

 

Ph.d.-kurserne efter nr. 2 skal være på ph.d.-niveau, dvs. på et højere fagligt niveau 

end den adgangsgivende kandidatuddannelse, medmindre særlige faglige hensyn 

fordrer, at dette krav fraviges. Der kan endvidere indgå andre lignende uddannel-

seselementer, f.eks. kursusforløb på private virksomheder, individuelt tilrettelagte 

forløb eller deltagelse på konferencer. Disse uddannelsesaktiviteter skal tilsvarende 

være på ph.d.-niveau. Bestemmelsen afspejler, at kursuskravet i praksis fortolkes 

bredt, således at der er mulighed for at tilrettelægge forløb af størst mulig relevans 

for den enkelte ph.d.-studerende. 

Kravet i nr. 3 om, at ph.d.-studerende skal indgå i aktive forskningsmiljøer, vil ofte 

bedst kunne tilgodeses ved ophold af en vis varighed, f.eks. 3-6 måneder, ved en 

anden forskningsinstitution, primært i udlandet. Som eksempler på forskningsin-

stitutioner, hvor ph.d.-studerende kan tage ophold, kan nævnes private eller offent-

lige udenlandske eller danske forskningsvirksomheder og forskningsinstitutioner, 

herunder forskningsbiblioteker og museer med forskningsmiljøer. Det gælder 

overordnet, at der skal være tale om et aktivt forskningsmiljø med en vis volumen. 

Med henvisningen til private forskningsvirksomheder er det hensigten at sætte 

fokus på, at bestemmelsen også giver mulighed for at tage ophold i private forsk-

ningsvirksomheder under ph.d.-uddannelsesforløbet, da private virksomheder ud-

gør en væsentlig del af arbejdsmarkedet for færdiguddannede ph.d.er. 

Institutionerne skal vejlede de ph.d.-studerende om deltagelse og ophold i eksterne 

forskningsmiljøer og sikre, at de ph.d.-studerende får mulighed for at skabe kon-

takter til aktive forskere uden for ph.d.-skolen. 

Kravet i nr. 4 om opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden 

form for videnformidling fastlægger ikke nogen kvantitativ ramme. Indholdet af nr. 

4 skal ikke forveksles med de arbejdskrav, der er knyttet til ansættelse som ph.d.-

stipendiat, men vil ofte kunne tilgodeses i forbindelse hermed. 

Institutionen skal sikre, at den ph.d.-studerendes undervisnings- og formidlingsak-

tiviteter er relateret til ph.d.-projektet. Det kan eksempelvis sikres ved, at aktivite-

terne ligger inden for samme metodiske, teoretiske eller empiriske område som 

ph.d.-projektet. Undervisnings- eller formidlingsaktiviteten skal således have rele-

vans i forhold til ph.d.-projektet. Det er dog ikke ensbetydende med, at der stilles 

krav om, at undervisningsvisnings- og formidlingsaktiviteten skal ligge inden for 

ph.d.-projektets konkrete faglige indhold. 

Til stk. 3: Bestemmelsen giver universitetet mulighed for efter ansøgning fra den 

ph.d.-studerende at give merit for relevante kvalifikationer, dog uden at niveauet 

for det samlede uddannelsesforløb sænkes. På universiteterne er det ph.d.-udvalget, 

der godkender ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, jf. universitetslo-

vens § 16 b, stk. 2, nr. 7. 
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§ 8. For hver ph.d.-studerende udpeger institutionen en hovedvejleder, der har ansvaret 

for den samlede ph.d.-uddannelse. Hovedvejlederen skal være anerkendt forsker inden for 

det relevante fagområde, være ansat ved institutionen og tilknyttet ph.d.-skolen. 

Stk. 2. Institutionen kan selv eller efter ansøgning fra den ph.d.-studerende: 

1) Udpege yderligere vejledere, der skal være kvalificerede inden for det relevante fagom-

råde. 

2) Udskifte hovedvejleder og andre vejledere. 

Stk. 3. Institutionen tilbyder den ph.d.-studerende et formidlingskursus. 

Stk. 4. Institutionen tilbyder den ph.d.-studerende vejledning i undervisning. 

Stk. 5. Institutionen sikrer, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for, at den en-

kelte ph.d.-studerende kan gennemføre ph.d.-uddannelsen som fastlagt i den enkeltes ph.d.-

plan. 

Stk. 6. Institutionen fastsætter regler for vejledningen af den ph.d.-studerende. 

 

Til § 8 

 

Til stk. 1: Hovedvejlederen har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse som 

beskrevet i § 7, stk. 2. Det er et krav, at hovedvejlederen skal være anerkendt for-

sker. En anerkendt forsker er en person, der i en årrække på videnskabeligt plan 

aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller senior-

forskerniveau, jf. § 2, nr. 1, i lov om forskningsrådgivning m.v. Den ph.d.-stude-

rende skal være tilknyttet én hovedvejleder. 

 

Til stk. 2: Institutionen afgør efter egne regler, hvilke og hvor mange vejledere den 

ph.d.-studerende skal have tilknyttet ud over hovedvejlederen. Disse vejledere kan 

være fra andre universiteter, virksomheder, sektorforskningsinstitutioner m.v. 

Ph.d.-studerende, som er omfattet af ErhvervsPhD-ordningen, skal have tilknyttet 

en vejleder fra den virksomhed, hvor den ph.d.-studerende er ansat, jf. § 27, nr. 1. 

Det følger af § 9, stk. 2, nr. 2, at ph.d.-planen skal indeholde en aftale om vejled-

ningens form. 

Til stk. 3: Institutionen skal stille formidlingskurser til rådighed som et tilbud for de 

ph.d.-studerende. Et gennemført formidlingskursus er ikke en obligatorisk del af en 

ph.d.-uddannelse, men kan medregnes i opgørelsen af ph.d.-kurser på ca. 30 ECTS-

point, jf. § 7, stk. 2, nr. 2. 

Til stk. 5: Ved indskrivning skal det sikres, at institutionen har den fornødne vej-

lederkapacitet. Det skal ligeledes klarlægges i forbindelse med indskrivningen, 

f.eks. ved fremlæggelse af et foreløbigt budget, at der er de tilstrækkelige midler til 

rådighed til, at den ph.d.-studerende kan gennemføre de enkelte dele af ph.d.-ud-

dannelsen. I forlængelse heraf bør institutionen sikre, at den ph.d.-studerende er 

bekendt med, hvilke konkrete økonomiske forpligtelser institutionen påtager sig for 

den enkeltes ph.d.-forløb.   

§ 9.  Institutionen godkender senest 3 måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt, 

en forsknings- og uddannelsesplan (ph.d.-planen) for den enkelte ph.d.-studerende. 

Stk. 2. Ph.d.-planen skal som minimum indeholde: 

1) Tidsplan. 

2) Aftale om vejledningens form. 

3) Plan for ph.d.-projektet. 

4) Plan for ph.d.-kurser m.v. 

5) Plan for deltagelse i aktive forskermiljøer. 

6) Plan for undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling. 

7) Eventuelle aftaler om immaterielle rettigheder. 

8) En finansieringsplan (budget). 

Vejledning ph d -bekendtgørelsen punkt_4_bilag_1



 

 Side     6/13 

Styrelsen for Videregående 

Uddannelser 

 

 

 

Til § 9 

  

Til stk. 1: I ph.d.-planen konkretiseres ph.d.-forløbet for den enkelte studerende 

inden for rammerne af § 7, stk. 2. Ph.d.-planen skal godkendes senest tre måneder 

efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt for at sikre en hurtig forventningsafklaring 

mellem den ph.d.-studerende og hovedvejlederen. Planen kan dog justeres løbende 

i forbindelse med de regelmæssige vurderinger, jf. § 10, stk. 1, 1. pkt., således at 

eksempelvis aftaler om ophold på andre forskningsinstitutioner, kursusdeltagelse 

m.v., der ikke er på plads efter tre måneder, kan tilføjes efterfølgende.  

 
§ 10. Institutionen vurderer regelmæssigt i løbet af ph.d.-uddannelsen, om den ph.d.-stu-

derende følger ph.d.-planen og justerer i fornødent omfang planen. Vurderingen foretages 

på baggrund af en udtalelse fra hovedvejlederen, der efter drøftelser med den ph.d.-stude-

rende bekræfter, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller skriftligt 

redegør for nødvendige justeringer heri. Den ph.d.-studerende skal have mulighed for inden 

for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen. Ved vurde-

ringen skal institutionen tage hensyn til dokumenteret sygdom, barselsperioder og anden 

godkendt orlov. Institutionen fastsætter regler om frekvensen af disse vurderinger. 

Stk. 2. Vurderer institutionen, at den ph.d.-studerende ikke følger ph.d.-planen på trods 

af eventuelle justeringer, giver institutionen den ph.d.-studerende 3 måneder til at rette op 

på dette. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af ph.d.-uddannelsen. Til-

bud om at rette op på forholdet i forbindelse med en regelmæssig vurdering efter stk. 1 kan 

kun gives en ph.d.-studerende én gang under den samlede ph.d.-uddannelse. 

Stk. 3. Institutionen foretager snarest efter udløbet af de 3 måneder en ny vurdering som 

efter stk. 1. 

Stk. 4. Er vurderingen efter stk. 3 negativ, ophører indskrivningen. Institutionen under-

retter snarest et eventuelt andet ansættelsessted om, at indskrivningen er bragt til ophør. 

 

Til § 10 

 

Til stk. 1: Ved en eventuel justering af ph.d.-planen skal institutionen påse, at ni-

veauet for og omfanget af ph.d.-uddannelsen fastholdes. Det er op til institutionen 

at fastlægge formen for vurderingen. Af dokumentationshensyn og af hensyn til 

den ph.d.-studerende bør den dog udarbejdes skriftligt og dokumentere, hvilke dele 

af uddannelsen der er afviklet, hvilke dele der mangler, og om der er godkendt 

justeringer i ph.d.-planen. Institutionen skal gøre den ph.d.-studerende opmærksom 

på eventuelle mangelfulde forhold på en sådan måde, at den ph.d.-studerende er i 

stand til at forholde sig konkret hertil. 

 

Til stk. 2: Genopretningsperioden må ikke føre til en forlængelse af det samlede 

ph.d.-forløb. Det er fastsat, at en ph.d.-studerende kun kan tilbydes en genopret-

ningsperiode i løbet af den samlede ph.d.-uddannelse, da det ikke kan anses for 

realistisk med yderligere genopretningsforløb, uden at det fører til studietidsfor-

længelse. 

 
§ 11. Ph.d.-afhandlingen skal dokumentere den ph.d.-studerendes evne til at anvende fa-

gets videnskabelige metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale 

standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet. 

Til § 11 

Der henvises til den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser 

samt third cycle qualifications, A Framework of Qualifications for the European 

Higher Education Area (2005). 
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§ 12. Institutionen fastsætter regler om udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlin-

gen. 

Stk. 2. En ph.d.-afhandling kan ikke indleveres til bedømmelse af flere i fællesskab. 

Stk. 3. Ph.d.-afhandlingen skal være forsynet med et resumé på dansk og engelsk. 

Stk. 4. Artikler, der indgår i afhandlingen, kan være udarbejdet i samarbejde med andre 

under forudsætning af, at der medfølger skriftlige erklæringer fra hver af medforfatterne, 

der angiver den ph.d.-studerendes andel af arbejdet. 

Stk. 5. Institutionen kan fastsætte regler, der begrænser antallet af skriftlige erklæringer 

efter stk. 4. Artiklens hovedforfatter skal dog i alle tilfælde afgive en skriftlig erklæring 

efter stk. 4. 

 

Til § 12 

 

Til stk. 2: En ph.d.-afhandling er et selvstændigt arbejde, der bygger på et indivi-

duelt ph.d.-uddannelsesforløb, og den kan derfor ikke indleveres til bedømmelse af 

flere i fællesskab. Det bagvedliggende forskningsprojekt kan derimod godt være 

udført i samarbejde med andre. 

 

Til stk. 5: Inden for visse forskningsområder er der tradition for et stort antal med-

forfattere til videnskabelige artikler, hvilket kan vanskeliggøre indhentelsen af 

erklæringer fra samtlige medforfattere om den ph.d.-studerendes andel af arbejdet. 

Der er på den baggrund indsat en hjemmel til, at institutionen kan fastsætte regler, 

der begrænser antallet af medforfattererklæringer, dog således at en artikels hoved-

forfatter i alle tilfælde skal afgive en erklæring om den ph.d.-studerendes andel af 

arbejdet. 

 
§ 13. Den ph.d.-studerendes indskrivning ved institutionen ophører ved indlevering af 

afhandlingen. 

§ 14. Hovedvejlederen afgiver senest en uge efter indlevering af afhandlingen en udta-

lelse om det samlede ph.d.-forløb, herunder om gennemførelse af ph.d.-planens enkelte 

dele, jf. § 9. 

Stk. 2. Indstiller hovedvejlederen i sin udtalelse, at ph.d.-uddannelsen ikke er tilfreds-

stillende gennemført, skal den ph.d.-studerende have mulighed for inden for en frist på 

mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til hovedvejlederens udtalelse. 

Stk. 3. Institutionen vurderer på grundlag af hovedvejlederens udtalelse, jf. stk. 1, den 

ph.d.-studerendes eventuelle bemærkninger, jf. stk. 2, og de regelmæssige vurderinger, jf. 

§ 10, stk. 1, om den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført. 

 

Til § 14 

 

Til stk. 1: Hovedvejlederen bør afgive sin udtalelse hurtigst muligt for at fremme 

den videre bedømmelsesproces. Udtalelsen kan med fordel foreligge, inden af-

handlingen indleveres. 

 
§ 15. Afhandlingen kan kun tages under bedømmelse, hvis den samlede ph.d.-uddan-

nelse er tilfredsstillende gennemført, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at en afhandling tages under bedøm-

melse, uden at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis institutionen vurderer, 

at forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. 

Stk. 3. Institutionen kan tage en ph.d.-afhandling, som er udarbejdet af en ph.d.-stude-

rende fra en udenlandsk uddannelsesinstitution, under bedømmelse, hvis den ph.d.-stude-

rende har gennemført studieophold ved den danske institution som led i en gensidigt for-

pligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsud-
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stedelse m.v., og institutionen vurderer, at den ph.d.-studerende har erhvervet kvalifikatio-

ner, der kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse. 

 

Til § 15 

 

Til stk. 2: Institutionen har mulighed for at foretage en vurdering af, om forfatteren 

på anden måde har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med en gennemført 

ph.d.-uddannelse. Bestemmelsen indeholder ikke noget krav om dokumentation af 

et forløb, der nøje svarer til et ordinært ph.d.-forløb, jf. § 7, stk. 2. 

 

Til stk. 3: Bestemmelsen giver mulighed for, at institutionen kan tage en ph.d.-

afhandling under bedømmelse, som er udarbejdet af en ph.d.-studerende fra en 

udenlandsk uddannelsesinstitution, der har gennemført et studieophold ved den 

danske institution inden for rammerne af en samarbejdsaftale. Ph.d.-studerende, 

som er omfattet af samarbejdsaftalen, kan herved opnå en dobbeltgrad, dvs. en grad 

fra både den danske og den udenlandske uddannelsesinstitution, jf. § 23, stk. 5. Det 

er en forudsætning, at institutionen vurderer, at den udenlandske ph.d.-studerende 

har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse. 

Der er i den forbindelse ikke noget til hinder for, at den danske og den udenlandske 

uddannelsesinstitution tilrettelægger et fælles ph.d.-forsvar, så længe forsvaret 

gennemføres inden for rammerne af ph.d.-bekendtgørelsens regler. 

 

Kravet om, at der skal være tale om en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om 

ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., indebærer, 

at der skal være tale om et egentligt formaliseret, gensidigt forpligtende samarbejde 

om ph.d.-uddannelse, der skal føre frem til udstedelse af ph.d.-graden. Bestemmel-

sen kan således ikke anvendes i forhold til samarbejder af mere løs og uformel 

karakter eller mere afgrænsede samarbejder, der eksempelvis alene knytter sig til 

vejledning.  

 
§ 16. Senest ved indlevering af ph.d.-afhandlingen nedsætter institutionen et sagkyndigt 

bedømmelsesudvalg, der består af 3 medlemmer. Institutionen udpeger en formand blandt 

udvalgets medlemmer. 

Stk. 2. Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være anerkendte forskere inden for det 

relevante fagområde. To af medlemmerne skal være udefrakommende, hvoraf mindst et 

medlem skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig be-

tragtning. Den ph.d.-studerendes vejledere kan ikke være medlemmer af bedømmelsesud-

valget, men hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret. 

 

Til § 16 

 

Til stk. 1: Af hensyn til overholdelsen af tidsfristerne for bedømmelsesudvalgets 

indstilling, jf. § 18, stk. 1, og afholdelse af forsvar, jf. § 20, stk. 2, bør sammensæt-

ningen af bedømmelsesudvalget påbegyndes i god tid, inden afhandlingen indleve-

res, således at bedømmelsesudvalget kan være nedsat senest på indleveringstids-

punktet. 

 

Til stk. 2: For at sikre en upartisk bedømmelse kan vejlederne ikke være medlem-

mer af bedømmelsesudvalget. Hovedvejleder er dog tilforordnet bedømmelsesud-

valget uden stemmeret og forudsættes således at blive inddraget i bedømmelsesud-

valgets arbejde, bl.a. med henblik på at kunne besvare eventuelle opklarende 

spørgsmål om det bagvedliggende ph.d.-forløb. 
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§ 17. Umiddelbart efter sammensætningen af bedømmelsesudvalget underretter instituti-

onen den ph.d.-studerende eller forfatteren, jf. § 15, stk. 2, herom. Den ph.d.-studerende 

eller forfatteren kan gøre indsigelse mod medlemmerne inden for en frist på mindst en uge. 

 

§ 18. Bedømmelsesudvalget afgiver senest 2 måneder efter indleveringen af afhandlin-

gen indstilling til institutionen om, hvorvidt ph.d.-afhandlingen er egnet som baggrund for 

tildeling af ph.d.-graden. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke. Indstillin-

gen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Institutionen sender 

snarest den ph.d.-studerende eller forfatteren en kopi af indstillingen. 

Stk. 2. Er afhandlingen efter indstillingen egnet, kan forsvaret finde sted. 

Stk. 3. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, angiver bedømmelsesudvalget i sin 

indstilling, om ph.d.-afhandlingen kan indleveres på ny i revideret form og i givet fald in-

den for hvilken frist. Den ph.d.-studerende eller forfatteren og hovedvejlederen skal have 

mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til ind-

stillingen. 

Stk. 4. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, træffer institutionen på baggrund af 

bedømmelsesudvalgets indstilling samt den ph.d.-studerendes eller forfatterens og hoved-

vejlederens eventuelle kommentarer en af følgende afgørelser: 

1) At forsvaret ikke kan finde sted. 

2) At ph.d.-afhandlingen kan indleveres på ny i revideret form inden for en frist på mindst 

3 måneder. Indleveres ph.d.-afhandlingen på ny, bedømmes den af det tidligere nedsatte 

bedømmelsesudvalg, medmindre særlige forhold gør sig gældende. 

3) At ph.d.-afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg. 

  

Til § 18 

 

Til stk. 4: Institutionens afgørelse i henhold til stk. 4 bør træffes så hurtigt som 

muligt af hensyn til den ph.d.-studerende. 

  
§ 19. Ph.d.-afhandlingen forsvares efter regler fastsat af institutionen ved et offentligt 

forsvar. Ved forsvaret skal den ph.d.-studerende eller forfatteren have lejlighed til at rede-

gøre for sit arbejde og skal forsvare sin ph.d.-afhandling over for bedømmelsesudvalgets 

medlemmer, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Institutionen skal sørge for, at ph.d.-afhandlingen er offentligt tilgængelig i rime-

lig tid før forsvaret.  

Stk. 3. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan institutionen efter aftale med den 

ph.d.-studerende eller forfatteren beslutte, at et planlagt forsvar kan gennemføres med del-

tagelse af kun to af bedømmelsesudvalgets medlemmer. 

 

Til § 19 

 

Til stk. 1: Universitetet fastsætter nærmere regler for forsvaret, jf. § 25, stk. 1, nr. 6. 

Universitetet kan f.eks. fastsætte regler om, at den, der leder forsvarshandlingen, 

kan give andre tilladelse til at komme med indlæg under forsvaret. Der er ikke 

noget til hinder for, at forsvaret gennemføres som videokonference el.lign., så læn-

ge den ph.d.-studerende får lejlighed til at redegøre for sit arbejde og forsvare sin 

ph.d.-afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer. 

 

Til stk. 3: Der er tale om en undtagelsesbestemmelse, der tager sigte på tilfælde, 

hvor et medlem af bedømmelsesudvalget bliver forhindret i at deltage i et planlagt 

ph.d.-forsvar umiddelbart op til forsvarets afholdelse. Usædvanlige forhold vil i 

denne forbindelse typisk være pludselig opstået sygdom hos udvalgsmedlemmet 

eller hos en nærtstående til medlemmet. Navnlig ud fra et hensyn til den ph.d.-

studerende eller forfatteren har institutionen mulighed for at beslutte, at det plan-

lagte forsvar gennemføres, således at den ph.d.-studerende eller forfatteren redegør 
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for sit arbejde og forsvarer ph.d.-afhandlingen over for kun to af bedøm-

melsesudvalgets medlemmer. Der skal foreligge en aftale med den ph.d.-stude-

rende eller forfatteren. Hvis den ph.d.-studerende eller forfatteren ikke er indfor-

stået hermed, må der fastsættes et nyt tidspunkt for forsvarets afholdelse snarest 

muligt derefter. 
 

§ 20. Institutionen fastsætter tid og sted for det offentlige forsvar. 

Stk. 2. Forsvaret finder tidligst sted 2 uger efter, at bedømmelsesudvalget har afgivet 

indstilling, jf. § 18, stk. 1, og senest 3 måneder efter indleveringen af ph.d.-afhandlingen, jf. 

dog stk. 3, og § 18, stk. 1, 2. pkt. 

Stk. 3. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan institutionen beslutte, at forsvaret 

udskydes. En udskydelse af forsvaret forudsætter en aftale mellem den ph.d.-studerende 

eller forfatteren og institutionen, herunder om tidspunktet for forsvarets afholdelse. 

 

Til § 20 

 

Til stk. 1: Tidspunktet for forsvaret fastlægges under hensyn til overholdelse af 

fristen i § 20, stk. 2. Tidspunktet skal aftales med den ph.d.-studerende eller for-

fatteren. 

 

Til stk. 3: Der er tale om en undtagelsesbestemmelse, der alene kan anvendes, hvis 

der foreligger usædvanlige forhold. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis be-

skyttelse af immaterielle rettigheder nødvendiggør en udskydelse af forsvaret. Det 

kan endvidere være en følge af andre regler, eksempelvis i lov om opfindelser ved 

offentlige forskningsinstitutioner (forskerpatentloven). Der kan ikke ske en udsky-

delse af forsvaret, medmindre den ph.d.-studerende eller forfatteren indvilliger 

heri. 
 

§ 21. Bedømmelsesudvalget indstiller umiddelbart efter forsvaret, om ph.d.-graden bør 

tildeles og meddeler indstillingen til institutionen og den ph.d.-studerende eller forfatteren. 

Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. 

Stk. 2. Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan institutionen beslutte, at af-

handlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis den ph.d.-stude-

rende eller forfatteren inden for en frist på mindst en uge anmoder herom. 

 

Til § 21 

 

Til stk. 1: Bedømmelsesudvalget skal på baggrund af afhandlingen og forsvaret 

vurdere, om kravene hertil er opfyldt. Indstillingen skal afgives uden unødig for-

sinkelse af hensyn til den ph.d.-studerende eller forfatteren. Indstillingen kan oply-

ses mundtligt straks efter forsvaret og skal hurtigst muligt derefter foreligge i 

skriftlig form. 
 

§ 22. Ph.d.-graden kan tildeles, hvis der foreligger indstilling herom fra bedømmelses-

udvalget. 

 

Til § 22 

 

På universiteterne er akademisk råd tillagt kompetencen til at tildele ph.d.-graden, 

jf. universitetslovens § 15, stk. 2, nr. 4. Det må normalt antages, at akademisk råds 

tildeling af graden har karakter af en ekspeditionssag, da der ligger en grundig fag-

lig bedømmelse til grund for tildelingen. Det må derfor antages, at der skal forelig-

ge særdeles vægtige grunde, hvis rådet helt undtagelsesvist beslutter ikke at følge 

bedømmelsesudvalgets indstilling, netop på grund af den forudgående grundige 

Vejledning ph d -bekendtgørelsen punkt_4_bilag_1



 

 Side     11/13 

Styrelsen for Videregående 

Uddannelser 

 

 

faglige vurdering, herunder det forhold at bedømmelsesudvalget er specifikt kom-

petent. Akademisk råd kan alene varetage hensyn, der falder inden for rådets for-

mål i henhold til universitetsloven. 

 
§ 23. Institutionen udsteder bevis for ph.d.-graden. 

Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk og skal indeholde oplysninger om fag-

område og emne for ph.d.-afhandlingen samt oplysninger om gennemført ph.d.-uddannelse. 

Stk. 3. Institutionen kan som led i en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-

uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., forsyne et bevis med 

påtegning, underskrift el.lign. fra en eller flere udenlandske samarbejdsinstitutioner, sådan 

at det fremstår som et fælles dokument, hvis dokumentet også tillægges retsvirkning efter 

fremmed ret (fællesgrad/joint degree). 

Stk. 4. Institutionen kan ligeledes som led i en samarbejdsaftale, jf. stk. 3, forsyne et be-

vis fra en eller flere udenlandske samarbejdsinstitutioner med påtegning, underskrift 

el.lign., sådan at det også tillægges retsvirkning efter dansk ret, hvis institutionen vurderer, 

at den ph.d.-studerende har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk 

ph.d.-uddannelse. 

Stk. 5. Institutionen og en eller flere udenlandske samarbejdsinstitutioner kan som led i 

en samarbejdsaftale, jf. stk. 3, udstede hvert deres bevis for den samme uddannelse (dob-

beltgrad eller multipel grad/double degree eller multiple degree). 

 

Til § 23 

 

Til stk. 2: Beviset skal indeholde de relevante oplysninger om den enkelte ph.d.-

studerendes uddannelsesforløb og ph.d.-afhandling. I det omfang de enkelte dele af 

ph.d.-uddannelsen er opgjort i ECTS-point, skal dette fremgå. Institutionen kan 

derudover vælge at udfærdige et engelsksproget Diploma Supplement med en ud-

dybende beskrivelse af uddannelsesforløbet m.v. 

 

Til stk. 3: Institutionen kan lade et ph.d.-bevis, som institutionen har udstedt, på-

tegne, underskrive el.lign. af en eller flere udenlandske samarbejdsinstitutioner, 

således at det fremstår som et fælles dokument. 

 

Til stk. 4: Institutionen kan omvendt påtegne et ph.d.-bevis, som er udstedt af en 

eller flere udenlandske samarbejdsinstitutioner, således at det fremstår som et fæl-

les dokument. Med sin påtegning af ph.d.-beviset indestår institutionen for, at den 

gennemførte ph.d.-uddannelse er på et niveau, der svarer til en dansk ph.d.-uddan-

nelse. 

 

Til stk. 5: Bestemmelsen kan anvendes i kombination med § 15, stk. 3, i forhold til 

tildeling af ph.d.-graden til ph.d.-studerende fra en udenlandsk samarbejdsinstitu-

tion. 

 
§ 24. Tildeles ph.d.-graden ikke, udsteder institutionen efter anmodning dokumentation 

på både dansk og engelsk for de dele af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennem-

ført. 

 

Til § 24 

 

Ph.d.-studerende, der afbryder ph.d.-uddannelsen, får afvist ph.d.-afhandlingen 

el.lign., har ret til at få dokumentation for de dele af uddannelsen, f.eks. ph.d.-

kurser og erfaring med undervisning og/eller vidensformidling, der er tilfredsstil-

lende gennemført. 
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§ 25. Institutionen fastsætter regler om: 

1) Optagelse på ph.d.-uddannelsen, jf. § 6, stk. 1. 

2) Ph.d.-uddannelsens tilrettelæggelse, jf. § 4, stk. 1, § 7, stk. 1, og § 10, stk. 1. 

3) Udpegning af hovedvejleder, jf. § 8, stk. 1, og eventuelt yderligere vejledere, jf. § 8, 

stk. 2, og § 27, stk. 1, nr. 1. 

4) Vejledning af ph.d.-studerende, jf. § 8, stk. 6. 

5) Udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen, jf. § 12, stk. 1. 

6) Forsvar af ph.d.-afhandlingen, jf. § 19, stk. 1. 

Stk. 2. Universitetet fastsætter endvidere regler om optagelse på ph.d.-uddannelsen efter 

§ 5, stk. 2. 

Stk. 3. Det skal fremgå af reglerne, at institutionen kan dispensere fra de regler, der alene 

er fastsat af institutionen. 

Stk. 4. Reglerne og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangs-

ordninger. 

Stk. 5. Institutionens regler skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemme-

side. 

 

§ 26. Ved indgåelse af en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, 

herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., med en eller flere udenlandske ud-

dannelsesinstitutioner kan institutionen fravige bekendtgørelsens krav til: 

1) Bedømmelsesudvalgets sammensætning, jf. § 16, stk. 1, 1. pkt., og § 16, stk. 2, 2. pkt. 

2) Fristen for foreløbig bedømmelse af ph.d.-afhandlingen, jf. § 18, stk. 1, 1. og 2. pkt. 

3) Fristen for fastsættelse af forsvar af ph.d.-afhandlingen, jf. § 20, stk. 2. 

Stk. 2. Det påhviler i disse tilfælde institutionen at orientere ansøgere og ph.d.-stude-

rende, som er omfattet af samarbejdsaftalen, om vilkårene for uddannelsen, herunder hvilke 

regler i bekendtgørelsen, der er fraveget, jf. stk. 1. Disse oplysninger skal være tilgængelige 

inden ansøgningsfristen. 

 

Til § 26 

 

Til stk. 1: Formålet med bestemmelsen er at give institutionerne større fleksibilitet 

ved indgåelse af samarbejdsaftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om 

ph.d.-uddannelse. Der henvises i øvrigt til kommentarerne til § 15, stk. 3, vedrø-

rende gensidigt forpligtende samarbejdsaftaler. 

 

Til stk. 2: Hvis institutionen beslutter at fravige de nævnte regler i ph.d.-bekendt-

gørelsen i forbindelse med indgåelse af en samarbejdsaftale, skal ansøgere og 

ph.d.-studerende tydeligt informeres herom, herunder at den konkrete ph.d.-uddan-

nelse gennemføres på vilkår, der adskiller sig fra et normalt ph.d.-forløb. 

 
§ 27. For ph.d.-stipendier finansieret gennem ErhvervsPhD-ordningen gælder: 

1) Institutionen udpeger udover en hovedvejleder, jf. § 8, stk. 1, en vejleder tilknyttet den 

virksomhed, hvor den ph.d.-studerende er ansat. Denne vejleder skal være kvalificeret 

inden for det relevante fagområde. 

2) Mindst ét af bedømmelsesudvalgets medlemmer, jf. § 16, stk. 1, skal have virksomheds-

relevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde. 

 

§ 28. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan dispensere fra bekendtgørel-

sen for ph.d.-studerende ved et universitet, når det er begrundet i usædvanlige forhold, 

bortset fra de tilfælde som er nævnt i § 19, stk. 3, § 20, stk. 3, og § 26, stk. 1. 

Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan dispensere fra 

bekendtgørelsen for ph.d.-studerende ved en kunstnerisk uddannelsesinstitution, når det er 

begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde som er nævnt i § 19, stk. 3, § 20, 

stk. 3, og § 26, stk. 1. 
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§ 29. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen 

for Universiteter og Internationalisering af den, afgørelsen vedrører (klageren), når klagen 

vedrører retlige spørgsmål. Fristen for at indgive klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er 

meddelt klageren. 

Stk. 2. Den kunstneriske uddannelsesinstitutions afgørelser efter denne bekendtgørelse 

kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte af den, 

afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for at indgive 

klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. 

Stk. 3. De klageberettigede er de i bekendtgørelsen benævnte ph.d.-studerende og for-

fattere. Forfattere, der ikke har gennemført en ph.d.-uddannelse, skal dog som forudsætning 

for at være klageberettigede have fået deres ph.d.-afhandling taget under bedømmelse efter 

§ 15, stk. 2. 

Stk. 4. Klagen indgives til den institution, der har truffet afgørelse i sagen. Institutionen 

afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af 

mindst en uge. Institutionen sender herefter klagen til den relevante styrelse, jf. stk. 1 og 2, 

vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil. 

 

Til § 29 

 

Til stk. 1 og 2: Bestemmelsen angiver, at styrelsen alene har kompetence til at be-

handle klager, der vedrører retlige spørgsmål, jf. universitetslovens § 34, stk. 1, og 

§ 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Styrelsen 

kan således alene forholde sig til, om en sag er behandlet i overensstemmelse med 

gældende ret. 

 

Til stk. 4: Bestemmelsen beskriver den almindelige klageprocedure, hvorefter kla-

gen skal indgives til den institution, der har truffet afgørelse i sagen. Institutionen 

skal være opmærksom på, at samtlige relevante sagsakter indsendes til styrelsen 

sammen med klagen, institutionens udtalelse og klagerens eventuelle kommentarer 

hertil. Sagen skal indsendes til styrelsen via rektoratet ved den enkelte institution 

som led i rektors legalitetskontrol. 

 
§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.-uddannelsen ved universite-

terne (ph.d.-bekendtgørelsen) ophæves. 

Stk. 3. Institutionen kan tilrettelægge de nødvendige overgangsordninger for studerende, 

der skal afslutte uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.    
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Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse 
kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

I medfør af § 8, stk. 1, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 
2013, og § 10, stk. 1, § 12 og § 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 
465 af 8. maj 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og struktur m.v.

§ 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt 
at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt 
kendskab til forskning.

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ph.d.-uddannelse ved universiteterne og ved de kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Institutionerne, jf. stk. 1, kan tildele ph.d.-graden inden for fagområder, hvor de driver forskning og enten selv eller i 
samarbejde med andre institutioner omfattet af bekendtgørelsen har oprettet en ph.d.-skole.

§ 3. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af en tilfredsstillende gennemførelse af en ph.d.-uddannelse, jf. dog § 15, stk. 2 og 
3, samt et tilfredsstillende forsvar af en ph.d.-afhandling.

Stk. 2. Tildelt ph.d.-grad giver ret til at anvende betegnelsen ph.d.

§ 4. Ph.d.-uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point og tilrettelægges normalt som et heltidsstudium, men kan efter regler 
fastsat af institutionen tilrettelægges som et deltidsstudium.

Stk. 2. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsstudier.

Kapitel 2

Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen

§ 5. Adgang til ph.d.-uddannelsen skal niveaumæssigt baseres på en kandidatuddannelse.
Stk. 2. Universitetet kan bestemme, at ph.d.-uddannelsesforløbet påbegyndes i tilknytning til kandidatuddannelsesforløbet, 

men det skal sikres, at det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som beskrevet i §§ 1 og 4. 
Universitetet fastsætter regler herom.

Stk. 3. Studerende, der er optaget i henhold til stk. 2, skal have mulighed for at afslutte kandidatuddannelsen.

§ 6. Institutionen afgør, hvem der kan optages som ph.d.-studerende. Det skal fremgå af institutionens regler, hvilke kriterier 
institutionen lægger til grund for optagelsen.

Stk. 2. Den ph.d.-studerende indskrives administrativt på ph.d.-uddannelsen.

Kapitel 3

Ph.d.-uddannelsens indhold m.v.

§ 7. Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges efter regler fastsat af institutionen.
Stk. 2. Uddannelsen omfatter:

1) Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
2) Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point.
3) Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private 

forskningsvirksomheder m.v.
4) Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til den pågældendes 

ph.d.-projekt.
5) Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Stk. 3. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at ph.d.-uddannelsen ikke omfatter et eller flere af 
uddannelseselementerne nævnt i stk. 2, nr. 1-4, hvis institutionen vurderer, at den ph.d.-studerende på anden måde har gennemført 
uddannelseselementer, der kan sidestilles hermed (merit).

§ 8. For hver ph.d.-studerende udpeger institutionen en hovedvejleder, der har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse. 
Hovedvejlederen skal være anerkendt forsker inden for det relevante fagområde, være ansat ved institutionen og tilknyttet ph.d.-
skolen.
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Stk. 2. Institutionen kan selv eller efter ansøgning fra den ph.d.-studerende:
1) Udpege yderligere vejledere, der skal være kvalificerede inden for det relevante fagområde.
2) Udskifte hovedvejleder og andre vejledere.

Stk. 3. Institutionen tilbyder den ph.d.-studerende et formidlingskursus.
Stk. 4. Institutionen tilbyder den ph.d.-studerende vejledning i undervisning.
Stk. 5. Institutionen sikrer, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for, at den enkelte ph.d.-studerende kan gennemføre 

ph.d.-uddannelsen som fastlagt i den enkeltes ph.d.-plan.
Stk. 6. Institutionen fastsætter regler for vejledningen af den ph.d.-studerende.

Kapitel 4

Gennemførelse af ph.d.-uddannelsen

§ 9. Institutionen godkender senest 3 måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt, en forsknings- og uddannelsesplan 
(ph.d.-planen) for den enkelte ph.d.-studerende.

Stk. 2. Ph.d.-planen skal som minimum indeholde:
1) Tidsplan.
2) Aftale om vejledningens form.
3) Plan for ph.d.-projektet.
4) Plan for ph.d.-kurser m.v.
5) Plan for deltagelse i aktive forskermiljøer.
6) Plan for undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling.
7) Eventuelle aftaler om immaterielle rettigheder.
8) En finansieringsplan (budget).

§ 10. Institutionen vurderer regelmæssigt i løbet af ph.d.-uddannelsen, om den ph.d.-studerende følger ph.d.-planen og justerer 
i fornødent omfang planen. Vurderingen foretages på baggrund af en udtalelse fra hovedvejlederen, der efter drøftelser med den 
ph.d.-studerende bekræfter, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller skriftligt redegør for nødvendige 
justeringer heri. Den ph.d.-studerende skal have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med 
bemærkninger til udtalelsen. Ved vurderingen skal institutionen tage hensyn til dokumenteret sygdom, barselsperioder og anden 
godkendt orlov. Institutionen fastsætter regler om frekvensen af disse vurderinger.

Stk. 2. Vurderer institutionen, at den ph.d.-studerende ikke følger ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, giver 
institutionen den ph.d.-studerende 3 måneder til at rette op på dette. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af 
ph.d.-uddannelsen. Tilbud om at rette op på forholdet i forbindelse med en regelmæssig vurdering efter stk. 1 kan kun gives en 
ph.d.-studerende én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Stk. 3. Institutionen foretager snarest efter udløbet af de 3 måneder en ny vurdering som efter stk. 1.
Stk. 4. Er vurderingen efter stk. 3 negativ, ophører indskrivningen. Institutionen underretter snarest et eventuelt andet 

ansættelsessted om, at indskrivningen er bragt til ophør.

Kapitel 5

Ph.d.-afhandlingen

§ 11. Ph.d.-afhandlingen skal dokumentere den ph.d.-studerendes eller forfatterens evne til at anvende fagets videnskabelige 
metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet.

§ 12. Institutionen fastsætter regler om udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen.
Stk. 2. En ph.d.-afhandling kan ikke indleveres til bedømmelse af flere i fællesskab.
Stk. 3. Ph.d.-afhandlingen skal være forsynet med et resumé på dansk og engelsk.
Stk. 4. Artikler, der indgår i afhandlingen, kan være udarbejdet i samarbejde med andre under forudsætning af, at der 

medfølger skriftlige erklæringer fra hver af medforfatterne, der angiver den ph.d.-studerendes eller forfatterens andel af arbejdet, 
jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Institutionen kan fastsætte regler, der begrænser antallet af skriftlige erklæringer efter stk. 4. Artiklens hovedforfatter 
skal dog i alle tilfælde afgive en skriftlig erklæring efter stk. 4.

§ 13. Den ph.d.-studerendes indskrivning ved institutionen ophører ved indlevering af afhandlingen.

§ 14. Hovedvejlederen afgiver senest en uge efter indlevering af afhandlingen en udtalelse om det samlede ph.d.-forløb, 
herunder om gennemførelse af ph.d.-planens enkelte dele, jf. § 9.

Stk. 2. Indstiller hovedvejlederen i sin udtalelse, at ph.d.-uddannelsen ikke er tilfredsstillende gennemført, skal den ph.d.-
studerende have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til hovedvejlederens 
udtalelse.

Stk. 3. Institutionen vurderer på grundlag af hovedvejlederens udtalelse, jf. stk. 1, den ph.d.-studerendes eventuelle 
bemærkninger, jf. stk. 2, og de regelmæssige vurderinger, jf. § 10, stk. 1, om den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende 
gennemført.

§ 15. Afhandlingen kan kun tages under bedømmelse, hvis den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført, jf. 
dog stk. 2 og 3.
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Stk. 2. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at en afhandling tages under bedømmelse, uden at forfatteren har 
gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis institutionen vurderer, at forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan 
sidestilles hermed.

Stk. 3. Institutionen kan tage en ph.d.-afhandling, som er udarbejdet af en ph.d.-studerende fra en udenlandsk 
uddannelsesinstitution, under bedømmelse, hvis den ph.d.-studerende har gennemført studieophold ved den danske institution som 
led i en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., og 
institutionen vurderer, at den ph.d.-studerende har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse.

Kapitel 6

Bedømmelsesudvalget

§ 16. Senest ved indlevering af ph.d.-afhandlingen nedsætter institutionen et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, der består af 3 
medlemmer. Institutionen udpeger en formand blandt udvalgets medlemmer.

Stk. 2. Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være anerkendte forskere inden for det relevante fagområde. To af 
medlemmerne skal være udefrakommende, hvoraf mindst et medlem skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt 
ud fra en faglig betragtning. Den ph.d.-studerendes vejledere kan ikke være medlemmer af bedømmelsesudvalget, men 
hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret.

§ 17. Umiddelbart efter sammensætningen af bedømmelsesudvalget underretter institutionen den ph.d.-studerende eller 
forfatteren, jf. § 15, stk. 2, herom. Den ph.d.-studerende eller forfatteren kan gøre indsigelse mod medlemmerne inden for en frist 
på mindst en uge.

Kapitel 7

Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen

§ 18. Bedømmelsesudvalget afgiver senest 2 måneder efter indleveringen af afhandlingen indstilling til institutionen om, 
hvorvidt ph.d.-afhandlingen er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned 
ikke. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Institutionen sender snarest den ph.d.-
studerende eller forfatteren en kopi af indstillingen.

Stk. 2. Er afhandlingen efter indstillingen egnet, kan forsvaret finde sted.
Stk. 3. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, angiver bedømmelsesudvalget i sin indstilling, om ph.d.-afhandlingen 

kan indleveres på ny i revideret form og i givet fald inden for hvilken frist. Den ph.d.-studerende eller forfatteren og 
hovedvejlederen skal have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til indstillingen.

Stk. 4. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, træffer institutionen på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling 
samt den ph.d.-studerendes eller forfatterens og hovedvejlederens eventuelle kommentarer en af følgende afgørelser:

1) At forsvaret ikke kan finde sted.
2) At ph.d.-afhandlingen kan indleveres på ny i revideret form inden for en frist på mindst 3 måneder. Indleveres ph.d.-

afhandlingen på ny, bedømmes den af det tidligere nedsatte bedømmelsesudvalg, medmindre særlige forhold gør sig 
gældende.

3) At ph.d.-afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg.

Kapitel 8

Forsvar af ph.d.-afhandlingen

§ 19. Ph.d.-afhandlingen forsvares efter regler fastsat af institutionen ved et offentligt forsvar. Ved forsvaret skal den ph.d.-
studerende eller forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare sin ph.d.-afhandling over for 
bedømmelsesudvalgets medlemmer, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Institutionen skal sørge for, at ph.d.-afhandlingen er offentligt tilgængelig i rimelig tid før forsvaret.
Stk. 3. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan institutionen efter aftale med den ph.d.-studerende eller forfatteren 

beslutte, at et planlagt forsvar kan gennemføres med deltagelse af kun to af bedømmelsesudvalgets medlemmer.

§ 20. Institutionen fastsætter tid og sted for det offentlige forsvar.
Stk. 2. Forsvaret finder tidligst sted 2 uger efter, at bedømmelsesudvalget har afgivet indstilling, jf. § 18, stk. 1, og senest 3 

måneder efter indleveringen af ph.d.-afhandlingen, jf. dog stk. 3, og § 18, stk. 1, 2. pkt.
Stk. 3. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan institutionen beslutte, at forsvaret udskydes. En udskydelse af forsvaret 

forudsætter en aftale mellem den ph.d.-studerende eller forfatteren og institutionen, herunder om tidspunktet for forsvarets 
afholdelse.

Kapitel 9

Tildeling af ph.d.-graden

§ 21. Bedømmelsesudvalget indstiller umiddelbart efter forsvaret, om ph.d.-graden bør tildeles og meddeler indstillingen til 
institutionen og den ph.d.-studerende eller forfatteren. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på 
stemmeflertallet.
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Stk. 2. Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan institutionen beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af et 
nyt bedømmelsesudvalg, hvis den ph.d.-studerende eller forfatteren inden for en frist på mindst en uge anmoder herom.

§ 22. Ph.d.-graden kan tildeles, hvis der foreligger indstilling herom fra bedømmelsesudvalget.

§ 23. Institutionen udsteder bevis for ph.d.-graden.
Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk og skal indeholde oplysninger om fagområde og emne for ph.d.-afhandlingen 

samt oplysninger om gennemført ph.d.-uddannelse.
Stk. 3. Institutionen kan som led i en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, 

forsvar, gradsudstedelse m.v., forsyne et bevis med påtegning, underskrift el.lign. fra en eller flere udenlandske 
samarbejdsinstitutioner, sådan at det fremstår som et fælles dokument, hvis dokumentet også tillægges retsvirkning efter fremmed 
ret (fællesgrad/joint degree).

Stk. 4. Institutionen kan ligeledes som led i en samarbejdsaftale, jf. stk. 3, forsyne et bevis fra en eller flere udenlandske 
samarbejdsinstitutioner med påtegning, underskrift el.lign. , sådan at det også tillægges retsvirkning efter dansk ret, hvis 
institutionen vurderer, at den ph.d.-studerende har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse.

Stk. 5. Institutionen og en eller flere udenlandske samarbejdsinstitutioner kan som led i en samarbejdsaftale, jf. stk. 3, udstede 
hvert deres bevis for den samme uddannelse (dobbeltgrad eller multipel grad /double degree eller multiple degree).

§ 24. Tildeles ph.d.-graden ikke, udsteder institutionen efter anmodning dokumentation på både dansk og engelsk for de dele 
af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennemført.

Kapitel 10

Institutionens regler

§ 25. Institutionen fastsætter regler om:
1) Optagelse på ph.d.-uddannelsen, jf. § 6, stk. 1.
2) Ph.d.-uddannelsens tilrettelæggelse, jf. § 4, stk. 1, § 7, stk. 1, og § 10, stk. 1.
3) Udpegning af hovedvejleder, jf. § 8, stk. 1, og eventuelt yderligere vejledere, jf. § 8, stk. 2, og § 27, nr. 1.
4) Vejledning af ph.d.-studerende, jf. § 8, stk. 6.
5) Udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen, jf. § 12, stk. 1.
6) Forsvar af ph.d.-afhandlingen, jf. § 19, stk. 1.

Stk. 2. Universitetet fastsætter endvidere regler om optagelse på ph.d.-uddannelsen efter § 5, stk. 2.
Stk. 3. Det skal fremgå af reglerne, at institutionen kan dispensere fra de regler, der alene er fastsat af institutionen.
Stk. 4. Reglerne og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.
Stk. 5. Institutionens regler skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Kapitel 11

Andre regler

§ 26. Ved indgåelse af en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, 
gradsudstedelse m.v., med en eller flere udenlandske uddannelsesinstitutioner kan institutionen fravige bekendtgørelsens krav til:

1) Bedømmelsesudvalgets sammensætning, jf. § 16, stk. 1, 1. pkt., og § 16, stk. 2, 2. pkt.
2) Fristen for foreløbig bedømmelse af ph.d.-afhandlingen, jf. § 18, stk. 1, 1. og 2. pkt.
3) Fristen for fastsættelse af forsvar af ph.d.-afhandlingen, jf. § 20, stk. 2.

Stk. 2. Det påhviler i disse tilfælde institutionen at orientere ansøgere og ph.d.-studerende, som er omfattet af 
samarbejdsaftalen, om vilkårene for uddannelsen, herunder hvilke regler i bekendtgørelsen, der er fraveget, jf. stk. 1. Disse 
oplysninger skal være tilgængelige inden ansøgningsfristen.

§ 27. For ph.d.-stipendier finansieret gennem ErhvervsPhD-ordningen gælder:
1) Institutionen udpeger udover en hovedvejleder, jf. § 8, stk. 1, en vejleder tilknyttet den virksomhed, hvor den ph.d.-

studerende er ansat. Denne vejleder skal være kvalificeret inden for det relevante fagområde.
2) Mindst ét af bedømmelsesudvalgets medlemmer, jf. § 16, stk. 1, skal have virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for 

det pågældende fagområde.

§ 28. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan dispensere fra bekendtgørelsen for ph.d.-studerende ved et 
universitet, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde som er nævnt i § 19, stk. 3, § 20, stk. 3, og § 26, stk. 
1.

Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan dispensere fra bekendtgørelsen for ph.d.-studerende 
ved en kunstnerisk uddannelsesinstitution, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde som er nævnt i § 19, 
stk. 3, § 20, stk. 3, og § 26, stk. 1.

Klager over institutionens afgørelser

§ 29. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 
af den, afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for at indgive klage er 2 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt klageren.

Side 5 af 6retsinformation.dk - BEK nr 1039 af 27/08/2013

15-11-2013https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=152430&exp=1

Bekendtgørelse punkt_4_bilag_2



Stk. 2. Den kunstneriske uddannelsesinstitutions afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for 
Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte af den, afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. 
Fristen for at indgive klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 3. De klageberettigede er de i bekendtgørelsen benævnte ph.d.-studerende og forfattere. Forfattere, der ikke har 
gennemført en ph.d.-uddannelse, skal dog som forudsætning for at være klageberettigede have fået deres ph.d.-afhandling taget 
under bedømmelse efter § 15, stk. 2.

Stk. 4. Klagen indgives til den institution, der har truffet afgørelse i sagen. Institutionen afgiver en udtalelse, som klageren skal 
have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Institutionen sender herefter klagen til den relevante styrelse, 
jf. stk. 1 og 2, vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Kapitel 12

Ikrafttræden og overgangsregler

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen) ophæves.
Stk. 3. Institutionen kan tilrettelægge de nødvendige overgangsordninger for studerende, der skal afslutte uddannelsen efter 

reglerne i denne bekendtgørelse.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 27. august 2013

Morten Østergaard

/ Louise Kornmaaler
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Akademisk Råd, Health

VIP
Jørgen Frøkiær Institut for Klinisk Medicin
Jens Christian Hedemann Sørensen Institut for Klinisk Medicin
Peter Hokland Institut for Klinisk Medicin
Michael Rudolf Rützler Institut for Biomedicin
Kamille Connie Rasmussen Institut for Biomedicin
Anne Møller-Larsen Institut for Biomedicin
Ask Vest Christiansen Institut for folkesundhed
Ole Kim Overvad Institut for folkesundhed
Bente Nyvad Institut for Odontologi
Andreas Stavropoulos Institut for Odontologi
Christian Lindholst Institut for Retsmedicin
Morten Charles Ansatte Ph.d. Studerende

TAP
Birgitte Lüttge
Jørgen Andresen
Majken Ida Niklasson

STUD
Julie Damgaard Sandahl Ikke-ansatte Ph.d. Studerende
Nina Andersen Medicinuddannelse
Henrik Hansen Medicinuddannelse
 - Tandlægeuddannelsen
 - Øvrige uddannelser

Suppleanter - VIP
Erik Ernst Institut for Biomedicin
Marianne Nielsen Institut for Biomedicin
Kristy Amanda Horan Institut for Biomedicin
Tine Gregersen Ansatte Ph.d. Studerende
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Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 
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Dato: 15. november 2013 
Sagsnr.: 69314 
Ref: tbj  

 
 
Side 1/1 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Møde den: 19. november 2013, kl. 10.00 – 12.00 
Sandbjerg Gods, lokalet over Staldauditoriet 
Møde mellem formændene for de akademiske råd og universitetsledelsen 
 
Deltagere:  
Universitetsledelsen: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen, uni-
versitetsdirektør Jørgen Jørgensen, dekan Mette Thunø, Arts, dekan Niels Chr. Nielsen, 
Science and Technology, dekan Allan Flyvbjerg, Health, dekan Svend Hylleberg, School 
of Business and Social Sciences. 
Formændene for de akademiske råd: 
Lektor Per Stounbjerg, Det akademiske råd på Arts, professor Marit-Solveig Seiden-
krantz, Det akademiske råd på Science and Technology, Professor Jens Christian Hede-
mann Sørensen, Det akademiske råd på Health, Professor Paul Krüger Andersen, Det 
akademiske råd på School of Business and Social Sciences. 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen og Chefkonsulent Tove Bæk Jen-
sen. 
  

Dagsorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Velkomst v/rektor 

 
2. Samarbejdets former og ønsker til samarbejdet fra de akademiske 

råd 
 

3. De akademiske råds arbejde i den forløbne periode - samlet rapport, 
jf. vedtægtens § 25, stk. 2.* 
 

4. Orientering fra universitetsledelsen – kommende initiativer 
 

5. Kommende møder 
 

6. Evt. 
 
 
 

*) Vedtægtens § 25, stk. 2:  
”Formandsforsamlingen afholder møder med universitetsledelsen 1-2 gange årligt, 
hvor formændene fremlægger en samlet rapport om de akademiske råds arbejde i 
den forløbne periode, og hvor universitetsledelsen orienterer formændene om for-
hold af interesse for de akademiske råd, specielt om kommende initiativer.” 
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Health 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 

Tlf.: 87150000 
E-mail: health@au.dk 
http://health.au.dk/ 

 

Universitetsledelsen 
 
Allan Flyvbjerg 
 
Dekan, Health 
 
Dato: 3. oktober 2013 

 
 
Mobiltlf . : +45 5177 9548 
E-mail: alf@adm.au.dk 
 
 
Afs. CVR-nr.: 31119103 
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AARHUS UNIVERSITET 
HEALTH 

Bestyrelsen ved Aarhus Universitet på ’site visit’ 
hos Health i Universitetsparken 

 
Onsdag den 6. november 2013 kl. 15.00-17.00 

 
Tema: Udvikling af miljø til studerende og forskere 

 
 

Program: 
 
15.00 Afgang fra Frandsensalen til fods 
 
15.10 Velkomst ved dekan Allan Flyvbjerg 
 

European Molecular Biology Laboratory (EMBL): 
Et internationalt center med nye muligheder for  
interdisciplinære forskningsmiljøer 
Vært: Professor Anders Nykjær 

  Sted: Institut for Biomedicin, Bygning 1171 
 
15.40 ’Walk and talk’ 
 
15.45 Medicinerhuset: Muligheder i miljø for studerende 

Vært: Medicinstuderende Nina Bjerre Andersen, medlem af 
Akademisk Råd 
Sted: Medicinerhuset, Bygning 1160 

 
16.15 ’Walk and talk’ 
 
16.20 Tandlægeklinik: Studerende og forskere i klinikmiljø 

Værter: Professor Bente Nyvad, medlem af Akademisk Råd, og 
lektor Jens Heidmann 

  Sted: Institut for Odontologi, Bygning 1610 
 
16.50 ’Walk and talk’ med kurs retur til Fredrik Nielsens Vej 
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AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Deltagere: 
 
Bestyrelsen 
Formand Michael Christiansen 
Næstformand Peder Tuborgh 
Heidi Klokker Andersen 
Mariann Fischer Boel 
Benjamin Bilde Boelsmand 
Peter Bugge 
Susanne Bødker 
Bertha P. Beck Mortensen 
Margareta Wallin Peterson 
Steen Riisgaard 
Gitte Ørskou 
 
Fra Universitetsledelsen 
Rektor Brian Bech Nielsen 
Prorektor Søren Frandsen 
Direktør Jørgen Jørgensen 
 
Fra Health 
Dekan Allan Flyvbjerg 
Prodekan Berit Eika 
Prodekan Lise Wogensen Bach 
Prodekan Michael Hasenkam 
Prodekan Ole Steen Nielsen 
Chefrådgiver Anders Roed 
Administrationschef Steen Harrit Jakobsen 
Professor Anders Nykjær 
Institutleder Thomas G. Jensen 
Medicinstuderende Nina Bjerre Andersen 
Professor Bente Nyvad 
Lektor Jens Heidmann 
Institutleder Ellen Frandsen Lau 
Rådgiver Kirsten Brusgård 
 
Fra Stab & Strategi 
Chefkonsulent Tove Bæk Jensen 
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AARHUS UNIVERSITET 

HEALTH 

Uddannelsesminister Morten Østergaard 
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 
Slotholmsgade 10 
1015 København K 
 
 
Kære Morten Østergaard, 
 
I forbindelse med fremdriftsreformen er der et særligt problem vedr. 
forskningsåret på de sundhedsvidenskabelige fakulteter.  
 
På professionsuddannelser (medicin og odontologi) er der mindre mulig-
hed for at arbejde i dybden med forskningsmetode inden for rammerne af 
uddannelsen og derfor anvender mange muligheden for et Forskningsår. 
Forskningsåret er et år, hvor de studerende gennemfører et forskningspro-
jekt, der styrker deres uddannelse og anvendes aktivt i rekrutteringen til 
f.eks. en ph.d.-uddannelse. Forskningsåret er derfor et vigtigt element i ta-
lentudviklingen på disse fagområder, noget vi ved, du også finder meget 
vigtigt. 
 
Der er et særligt behov for at tage højde for 'Forskningsåret' i forbindelse 
med uddannelsesbekendtgørelsen, således at forskningsåret ikke tæller 
med i beregningen af den periode, som den studerende er forsinket i for-
hold til den normerede studietid. Og samtidig bør det tilrettelægges såle-
des, at den studerende ikke bliver klemt og tvunget til at forlænge studier-
ne unødigt. 
 
Forskningsåret har eksisteret i mange år til stor tilfredsstillelse på AU (si-
den midten af 1990’erne), KU og SDU (siden begyndelsen af 2000). Staten 
har finansieret mange forløb i de sidste mange år gennem det frie forsk-
ningsråd og det samme har en række private fonde gjort. 
 
Vi vedlægger en nærmere beskrivelse af aktiviteterne og håber på, at der 
kan findes en løsning på problemet, der skaber de rette incitamenter for 
både institutioner og studerende. Forskningsåret er et vigtigt element i for-
skertalentudviklingen på sundhedsområdet – et område, der prioriteres 
højt i de kommende år, både nationalt og internationalt. 
 
Med venlig hilsen, 

 
Ole Skøtt, Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU 
 

 
Ulla Wewer, Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU  
 

 
Allan Flybjerg, Dekan, Health, AU  
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NOTAT: Forskningsåret og fremdriftsreformen 

 

Baggrund om forskningsåret 

Studerende ved de sundhedsvidenskabelige professionsuddannelser, her-
under medicin- og tandlægestudierne, på Aarhus Universitet, Københavns 
Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet kan søge om ind-
skrivning på forskningsåret, et 6- 12 måneders prægraduat forløb i sund-
hedsvidenskabelig forskning, der afsluttes med en rapport og et mundtligt 
forsvar. Forskningsåret har været en mulighed ved de medicinske uddan-
nelser siden midten af 1990’erne (Aarhus Universitet)/starten af 
2000’erne (KU og SDU).  

Det er en forudsætning for indskrivning, at den studerende har gennemført 
så stor en del af den ordinære undervisning, at vedkommende af vejlederen 
og fakultetet skønnes kvalificeret til at gennemføre det ønskede projekt.  

Regler for de studerende i forskningsåret 

Forløb  

Forsknings ret  est r af  t   ti  12   neders varende fors ningsarbejde 
ved et af fakulteternes institutter eller kliniske afdelinger. Herefter skal den 
afsluttende rapport afleveres inden 3 måneder.  

I løbet af forskningsåret gennemføres under vejledning et nærmere define-
ret forskningsprojekt, der giver mulighed for indlæring af relevante meto-
der, kendskab til videnskabelig litteratur etc. Den studerende skal deltage i 
obligatoriske kurser, f.eks.: Introduktionskursus i Sundhedsvidenskabelig 
Forskning og Litteratursøgning. Disse kurser vil blive godkendt i et eventu-
elt senere ph.d.-studieforløb. Herudover kan den studerende, i det omfang 
der er kapacitet på kurserne, deltage i enkelte for forskningsprojektet rele-
vante forskeruddannelseskurser. Disse kurser vil ligeledes kunne meriteres 
i et senere ph.d.-forløb.  

Ved et eventuelt senere ph.d.-studium, kan der søges om merit i uddannel-
sen på baggrund af gennemført forskningsår, så ph.d.-studiet afkortes til 
21⁄2  r.  

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forsknings-
året.  

Forskningsår og kandidatspeciale 

Forskningsåret kan i visse tilfælde tilrettelægges, så den studerende skriver 
speciale med udgangspunkt i et 6 - 12 måneders forskningsarbejde.  
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Aktivitet  

Forskningsåret betragtes som et fuldtids forskningsprojekt, hjemlet i Uni-
versitetslovens formålsparagraf, §2. Sideløbende studieaktivitet frarådes 
generelt, men kan accepteres i et begrænset omfang, under forudsætning 
af, at det ikke går ud over arbejdet med projektet i forskningsåret, eksem-
pelvis ved deltagelse på mindre fag. Det skal aftales med hovedvejleder og 
må ikke være i strid med forudsætningerne for stipendiemidlerne. 

Skolarstipendium 

Forskningsårsstuderende modtager ikke SU for forskningsaktiviteterne, 
men et stipendium betalt af bl.a. eksterne midler fra f.eks. Det Frie Forsk-
ningsråd, Sundhed og Sygdom, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, 
Novo Nordisk Fonden, Lundbeck Fonden m.fl.  

Stipendiet er på ca. 10.000 kr. /måned.  

Som udgangspunkt modtager de studerende ikke SU, jf. SU-lovens be-
stemmelser om anden offentlig støtte (skolarstipendier).  

Fremdriftsreformen og forskningsåret 
 

Denne ordning har hidtil været mulig inden for gældende lovgivning, da de 
studerende tog helt eller delvist orlov i forbindelse med forskningsåret. I 
tilfælde, hvor de studerende ikke tog orlov kunne de tage enkelte fag, og 
dermed indhente evt. forsinkelser. 

Et af formålene med fremdriftsreformen er, at de studerende skal gennem-
føre studierne hurtigere. Hvis studerende er forsinkede mere end et halvt 
år, kan de miste retten til SU. Det vil være uhensigtsmæssigt, at deltagere 
på forskningsåret mister SU efter at have færdiggjort forskningsaktivite-
terne. 
 
Hvis de studerende får orlov i den fremtidige ordning, vil det forlænge de-
res studietid og universiteterne mister færdiggørelsestaxameter-indtægter. 
 
Forskningsåret er en særdeles vigtig aktivitet rettet mod rekruttering af 
forskningstalenter på disse professionsrettede uddannelser og helt central i 
opretholdelsen af forskningsaktiviteterne på det sundhedsvidenskabelige 
område. 
 
De enkelte universiteter har indrettet forskningsåret forskelligt, så det til-
passes medicinstudiet, hvis opbygning, f.eks. hvad angår specialet, varierer 
mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter. 
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Derfor forslås følgende mulige løsninger på problematikken i uddannel-
sesbekendtgørelsen: 
 

1. At forskningsåret indskrives i §7, stk. 4 som en aktivitet, der for-
længer studiet (ligesom eliteidræt) og at universitet derfor kan 
framelde den studerende fag.  
 

2. At forskningsåret indskrives som et selvstændigt stk. 7 under §7, 
hvoraf det fremgår, at forskningsåret på de pågældende uddannel-
ser ikke skal indgå i beregningen af den effektive studietid. 

 
Vi indgår gerne i dialog om hvilken af de ovenstående løsningsmuligheder 
vil være mest hensigtsmæssig.  
 
Der er årligt ca. 460 forskningsårsstuderende på de fire nævnte universite-
ter, fordelt på følgende måde: Københavns Universitet: 250, Aarhus Uni-
versitet: 150, Syddansk Universitet: 60, Aalborg Universitet: 4 (forsknings-
året har kun eksisteret et år på AAU). 
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Tema Stikord til indhold Begrundelse Tema foreslået af 

Forskning 
Overordnet tema 

Medvirke til at udpege fremtidige forskningsprofiler 
(ex. professorater) 

 Julie Sandahl 
Kamille Rasmussen 

Talentudvikling Fokus på internationalisering 
Kursus i forskningsledelse 
Gennemsigtighed i karriereforløb til alle forskere eller 
til udvalgte 

De eksisterende 

informationsorganer og regler kan 

virke som en barriere for et 

udlandsophold 

Julie Sandahl 
Kamille Rasmussen 

Internationalisering Konkrete retningslinjer 
Hvad skal være på engelsk? 
Kan alt holdes på engelsk? 
Inviter nogle fra BSS 

Hvorfor vil vi have 

internationalisering? 

Det fylder meget i strategien, men 

er ikke konkretiseret 

N.N. 

Internationalisering   N.N. 
Strategi Implementering af strategiske strukturer 

Videndelings indplacering 
Orientering 

Monitorering 

Indflydelse 

Ask 
kim 

Økonomi Budget, prioritering 
Sammenhæng med strategi 

Grundlag for praktisk strategi Ask 
Kim 

Tværfaglighed Hvorfor 
Hvordan 

 Ask 
Kim 

Rekruttering til teoretiske 
indstillinger 

Hvordan bliver det attraktivt for medicinske 
kandidater? 
Hvor tidligt skal de ”fanges”? 

Viden om, hvad der er fornuftig 

viden for en læge 

Birgit Lüttge 
Anne Møller-Larsen 

Fagligt ansvar de enkelte 
fagområder 

Er det ”lærestolsprofessorerne” på de tidligere 
institutter? 

Hvordan opnår man integrering 

og hvordan opretholder man 

samtidig tilstrækkelig faglighed? 

Birgit Lüttge 
Anne Møller-Larsen 

Kvalitet i uddannelser Er det klart hvilke aftagere der er, og at 
uddannelserne er relevante herfor 
Hvad tænker ”fakultetet” = AR om udvikling af nye 
uddannelser? 
Hvordan sikrer vi at undervisningsopgaver er 
meriterende? 

Det er et mål for Health – AR kan 

kvalificere debatten 

N.N. 

Hvordan opnår vi mere 
tværfaglighed? 

Kanaler for Health-ansatte til at finde nye 
samarbejdspartnere på de andre hovedområdet 

 N.N. 

Branding af Fakultetet 
internt/eksternt 

Evt. oplæg ved kommunikationschef Ulla Krag 
Hjemmesider 

 N.N. 
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Karriereveje Lise Wogensen Bach (oplæg)  N.N 
”Aktivitetsbaseret 
budgetmodel” 

Hvordan skal den fungere? 
Hvilken betydning for den på institut- og 
gruppeniveau? 

 Majken Sand  
Jørgen Andersen 
Birgitte Lüttge 

De nye byggerier på Health Hvilken indflydelse får de for institutterne og 
forskningsgrupperne? 
Vil den forventede fraflytning fra matriklen på 
Nørrebrogade give nye muligheder for Health? 

 Majken Sand  
Jørgen Andersen 
Birgitte Lüttge 

Den nye studieordning på 
medicinstudiet og 
implementering af 
denne/evaluering af 
implementering 

  Majken Sand  
Jørgen Andersen 
Birgitte Lüttge 

Hjemmeside for ansatte PURE eller hvad? 
Orientering fra en ekspert 

 Peter Hokland 

Health’s core-faciliteter Profilering af dem (hjemmesideekspert kan komme 
med) 

 Peter Hokland 

Fælles seminar for de 
Akademiske Råd 

  Peter Hokland 
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