
   

Ph.d.-tilskud på Institut for Klinisk 
Medicin 
Gældende for ph.d.-studerende der indhenter ph.d.-tilskud á 550.000 kr. til IKM fra 
og med ansøgningsrunden med frist i februar 2016 og tidligst mulige start 1. maj 
2016. 

Den reviderede stipendiemodel 
Ph.d.-skolen, Health har med virkning pr. 1. maj 2016 revideret deres stipendiemodel. Revision af 
stipendiemodellen er gældende for ansøgere der har søgt i ansøgningsrunden med frist i februar 2016. 
Ansøgere der er tildelt stipendiemidler fra tidligere runder bliver ikke påvirket. Den reviderede 
stipendiemodel indebærer at ph.d.-skolen ikke længere tilbyder 1/3-stipendier eller del A-stipendier. I 
stedet tilbyder ph.d.-skolen nu Ph.d.-tilskud1 á 550.000 kr. til instituttet, som kan søges af både ordinære 
og kandidat-ph.d.er. 

Ph.d.-tilskuddet søges af den kommende ph.d.-studerende samtidig med ansøgning om indskrivning på 
ph.d.-studiet, direkte til ph.d.-skolen. Studieafgiften skal betales for samtlige 3 år (60.000 kr. pr. år), uanset 
om man får ph.d.-tilskuddet eller ej. 

Ph.d.-skolen vil fortsat udbyde fuldt finansierede stipendier til særlige satsningsområder, fx mobilitet, 
interdisciplinær forskning og kandidat-ph.d.er-ordningen, fordelt på de 4 årlige runder. Ph.d.-tilskuddet kan 
søges i samtlige 4 runder. Modtagere af fuldt finansierede stipendier skal som noget nyt ansættes på 
Aarhus Universitet(AU), de er fortsat fritaget for at betale studieafgift. 

Det gælder fortsat at hovedvejlederen er ansvarlig for, at der findes midler til dækning af løn, studieafgift 
og driftsudgifter til ph.d.-projektet i hele den ph.d.-studerendes indskrivningsperiode. 

Den ph.d.-studerendes brug af tilskuddet 
Ph.d.-tilskuddet kan benyttes som tilskud til ph.d.-studerendes løn, drift af ph.d.-projekt og studieafgift. 

Den ph..-studerende får råderet over 450.000 kr. som kan bruges til løn, drift og studieafgift i forbindelse 
med ph.d.-projektet. Institut for Klinisk Medicin beholder de resterende 100.000 kr., svarende til ca. 18 %, 
som går til en barselsfond2. De 450.000 kr. overføres og skal bruges i samme tempo som de overføres fra 
ph.d.-skolen, se nedenstående eksempel. 

Ph.d.-skolen overfører tilskuddet til instituttet i rater fordelt over de første 36 måneder af 
indskrivningsperioden, med en årlig overførsel. Instituttet stiller ph.d.-tilskuddet til rådighed i samme 
kadence. Dette gælder også for kandidat-ph.d.-studerende. 

1 Den engelske betegnelse for Ph.d.-tilskud er ’Research Training Supplement.’ 
2 En barsel for en moder koster i gennemsnit 120.000 kr. 
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Som udgangspunkt overføres tilskuddet til annuumskonto på AU. Hvis den ph.d.-studerende er ansat uden 
for AU, som regel i Region Midt, kan tilskuddet overføres til ansættelsesstedet. Ph.d.-tilskud overført til 
annuumskontoen må gerne bruges til aflønning af ph.d.-studerende. For at gøre brug af tilskuddet, skal 
skemaet udfyldes og indsendes til sekretariatet, gerne sammen med finansieringstilsagn og evt. indstilling 
vedr. ansættelse som ph.d.-stipendiat.  

Eksempel 
Ph.d.-studerende indskrevet 1. august 2016-31. juli 2019 med ph.d.-tilskud, har følgende beløb til rådighed 
i de angivne år.  

Kalenderår Indskrivningsår Beløb, kr. Udregning 
2016 1 62.500 (450.000 kr. / 36 mdr.) x 5 mdr. 
2017 2 150.000 (450.000 / 36 mdr.) x 12 mdr. 
2018 3 150.000 (450.000 / 36 mdr.) x 12 mdr. 
2019 4 87.500 (450.000 kr. / 36 mdr.) x 7 mdr. 
 

 

Spørgsmål vedr. ph.d.-tilskud og den reviderede stipendiemodel kan sendes til: AC-fuldmægtig Pernille 
Brink Csösz, Institutsekretariatet, Institut for Klinisk Medicin, pbc@clin.au.dk.  
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