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Information vedrørende økonomi på ph.d.-området på Science and 

Technology 
 

Budgetlægningen for 2013 er afsluttet, og det har medført ændringer i visse forhold ift. tidligere. Det mest 

afgørende er, at institutterne nu er de bærende økonomiske enheder. Et andet afgørende forhold er, at 

behovet for større dækning af de indirekte omkostninger er blevet synliggjort. I det følgende beskrives 

konsekvenserne af disse ændringer på ph.d.-området.  

Metoder og ændringer gælder for ph.d.er optaget fra og med 2013 februar-runden, dvs. runden med 

ansøgningsfrist 1. februar 2013. Finansieringsaftaler, der er indgået tidligere, ændres ikke.  

Ganske kort gælder følgende forhold fremadrettet:   

 

 Eventuel medfinansiering fra Graduate School of Science and Technology (GSST) overføres til 

institutterne som et fast tilskud på kr. 500.000 pr. årsværk for studerende med kandidatgrad. 

Beløbet dækker en gennemsnitlig lønudgift på kr. 400.000, buffer til merudgifter ved sygdom og 

barsel på kr. 20.000, samt kr. 80.000 til tuition fee. Satserne er det halve for studerende uden 

kandidatgrad.  GSST betaler altså ikke længere (som på det gamle NAT) en andel af lønnen, men 

giver i stedet instituttet et fast tilskud. 

 

 Medfinansieringens fordeling over tid bliver fastlagt endeligt i forbindelse med optagelsesrunden, 

igennem finansieringsskemaer. Medfinansieringen kan udbetales med fx 1/3 pr. år eller hele 

tilskuddet i år et.  

 

 For eksterne projekter opkræves tuition fee (kr. 80.000 pr. år pr. studerende med kandidatgrad, 

halvdelen for studerende uden kandidatgrad) af instituttets controller. De projekter, der skal 

betale tuition fee, er i udgangspunktet de projekter, der betaler den ph.d.-studerendes løn. Tuition 

fee fra eksterne projekter tilgår instituttet.  

 

 GSST opkræver et årligt bidrag fra institutterne på kr. 30.000 pr. ph.d.-studerende med 

kandidatgrad (det halve for ph.d.-studerende uden kandidatgrad).  
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 GSST dækker udgifter til bedømmelser, screening grants, annoncering, introdage, arrangementer, 

generiske kurser mm. I udgifter til bedømmelse indgår honorar, logi og rejseomkostninger til 

bedømmere. Dvs. trykning af afhandling, reception mv. betales ikke af GSST. 

 

 Instituttet skal sikre, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for, at den ph.d.-studerende 

kan gennemføre ph.d.-uddannelsen i henhold til den pågældendes ph.d.-plan. Udover midler til 

projektets gennemførelse omfatter dette bl.a. midler til kontorplads, tidssvarende bærbar 

computer, samt deltagelse i konferencer og rejser. Instituttet skal endvidere sikre afviklingen af 

relevante faglige ph.d.-kurser. 

 

 Merudgifter i forbindelse med sygdom og barsel påhviler instituttet.  

 

 

Med venlig hilsen  

Jes Madsen, Prodekan for Talent på Science and Technology  


