Terminologi
Dansk

Engelsk

Forklaring

Ph.d.-studerende

PhD student

Ph.d.-stipendiat
Ph.d.-stipendium
Ph.d.-skolen
Ph.d.-skoleleder
(HE) Forskeruddannelsen
Funktionschef

PhD fellow
PhD fellowship
Graduate School (of Health)
Head of Graduate School (of
Health)
(HE) PhD administration
Head of section

Institutleder

Head of Department

Forskeruddannelsesprogram (FP)

Graduate Programme (GP)

FP: ClinFO

GP: ClinFO

FP: Biomedicin

GP: Biomedicine

FP: Folkesundhed

GP: Public Health

Forskeruddannelsesprogramleder
(FP-leder)

Head of Graduate Programme
(Head of GP)

Finansieringstilsagn

Financial statement

Alle indskrevne ph.d.er er ph.d.-studerende; man er først ph.d.-studerende når man
er indskrevet/per indskrivningsdatoen og frem til den dag man indleverer ph.d.afhandlingen eller indskrivningsperioden udløber.
Alle indskrevne ph.d.er der er ansat via universitetet er ph.d.-stipendiater.
Et ph.d.-stipendium bruges til at aflønne en ph.d.-stipendiat.
Alle ph.d.-studerende er indskrevet på ph.d.-skolen.
Ph.d.-skolelederen er den faglige ansvarlige for ph.d.-uddannelsen/ph.d.-skolen.
Nærmeste leder for FP-lederne i deres rolle som FP-leder.
Forskeruddannelsen er administrationen der er ansvarlig for driften af Ph.d.-skolen.
Funktionschef er ansvarlig for driften af ph.d.-skolen og har personaleansvar for
samtlige medarbejdere på Forskeruddannelsen.
Institutlederen er ansvarlig for driften af sit institut og har det overordnede ansvar
for alle instituttets aktiviteter; herunder forskning, undervisning, ph.d.-uddannelse
mv.
Alle ph.d.-studerende er tilknyttet ét af de 3 FP’er; ClinFO, Biomedicin eller
Folkesundhed. Ph.d.-studerende tilknyttes det FP hvor deres hovedvejleder er
ansat.
ClinFO er forskeruddannelsesprogrammet som repræsenterer institutterne for
klinisk medicin, retsmedicin og odontologi og er ledet af Kamille Smidt Rasmussen.
Biomedicin er forskeruddannelsesprogrammet som repræsenterer Institut for
Biomedicin og er ledet af Thomas Vorup-Jensen.
Folkesundhed er forskeruddannelsesprogrammet som repræsenterer Institut for
Folkesundhed og er ledet af Torben Sigsgaard.
FP-lederen er ansvarlig for ph.d.-uddannelsen inden for deres FP. De er ansvarlige
for kursusudbud, bedømmelse af ansøgninger om optag/stipendier, behandling af
evalueringer(genopretningsforløb), nedsættelse af bedømmelsesudvalg. Derudover
fungerer de som bindeled mellem institutterne de repræsenterer og Ph.d.skolen/Forskeruddannelsen.
Alle ph.d.-studerende skal indsende et finansieringstilsagn for at kunne blive
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indskrevet – det er ikke et krav som del af ansøgningen om optagelse (+evt.
stipendium).
Ph.d.-studerende der skal ansættes via AU skal indsende en indstilling vedr.
ansættelse. Her skal angives hvilken konto på AU pengene til lønnen/tillægget skal
tages fra. Der er desuden også mulighed for at søge om løntillæg der udligner
forskellen mellem ph.d.-stipendiatløn og videnskabelig assistent løn; enten
udelukkende lønforskellen, eller både løn og pensionsforskellen; hhv. tillæg A eller
tillæg B. Midlerne til tillæg kan ikke søges hos ph.d.-skolen.
Alle læger/psykologer/tandlæger der har autorisation til selvstændigt virke for
automatisk et autorisationstillæg (uden forhandling – delaftale, skal gives).
Ph.d.-studerende der skal ansættes på AU skal også indsende oplysningsskema, så
der kan beregnes anciennitetsdato og løntrin. Undtaget er dem der starter ph.d.en
lige efter bestået kandidat, og derfor ikke har haft anciennitetsgivende arbejde.
PeopleXS er det system som indeholder PhD planner – betegnelserne bruges i
flæng. PeopleXS kan tilgås alle steder fra, det er online. De ph.d.-studerende
opdaterer deres PhD planner med alle deres aktiviteter (undervisning,
kursusaktivitet, miljøskifte, journal clubs, publikationer) under deres ph.d.-forløb.
De ph.d.-studerende og hovedvejlederne laver evalueringer af ph.d.-studiet i PhD
Planner.
PeopleXS bruges også som ansøgningssystem når ansøgerne søger om optagelse (og
evt. stipendium) på ph.d.-studiet.
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