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Procedure vedrørende indlevering og evt. bedømmelse af ph.d.-afhandling uden forudgående
indskrivning:
I henhold til bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne
(ph.d.-bekendtgørelsen) § 15, stk. 2 kan en ph.d.-skole i særlige tilfælde beslutte at tage en ph.d.afhandling under bedømmelse, uden at forfatteren forud har været indskrevet på ph.d.uddannelsen, hvis det vurderes, at forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan
sidestilles hermed.
Inden for disse rammer har Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences fastsat
følgende regler om, at indlevering og bedømmelse kan ske mod betaling af et nærmere fastsat gebyr
til dækning af udgifter i forbindelse med bedømmelse af afhandlingen og det efterfølgende
offentlige forsvar.
Følgende procedure anvendes:
Afhandlingen indleveres i 5 eksemplarer og skal være ledsaget af en redegørelse for, hvorledes
ansøger mener at have erhvervet de kvalifikationer, som opnås ved gennemførelse af elementerne i
en ordinær ph.d.-uddannelse, som de fremgår af ph.d.-bekendtgørelsens § 7, stk. 2 d.v.s.
- gennemførelse af et selvstændigt forskningsprojekt
- gennemførelse af forskerkurser svarende til et omfang på 30 ECTS
- deltagelse i aktive forskermiljøer på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner
- opnåelse af erfaringer med undervisning eller anden forskningsformidling så vidt muligt relateret
til forskningsprojektet.
Redegørelsen skal indeholde dokumentation for erhvervelsen af disse kvalifikationer.
Afhandlingen skal ligeledes ledsages af en erklæring fra forfatteren om, hvorvidt afhandlingen har
været indleveret til bedømmelse tidligere og i givet fald hvor.
Når forfatteren har indsendt det angivne materiale, vil det relevante ph.d.-programs fagudvalg
foretage en foreløbig bedømmelse af, hvorvidt betingelserne for at tage afhandlingen under
bedømmelse er opfyldt. I givet fald vil forfatteren derefter få en frist på 14 dage til at indbetale
gebyr på pt. kr. 50.000 for bedømmelsen.
Når indbetaling er sket, vil der blive nedsat et bedømmelsesudvalg i overensstemmelse med ph.d.bekendtgørelsen og retningslinjerne for ph.d.-skolen. Der sker altså ikke en decideret indskrivning
på ph.d.-uddannelsen.
Der henvises generelt til ph.d.-skolens hjemmeside: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/
ansaettelse-og-karriere/ansaettelse-som-phd-stipendiat/regler-og-retningslinjer/ hvor såvel
bekendtgørelsen som ph.d.- skolens egne regler findes.

