
 

Politik vedrørende samfinansiering af ph.d.-studerende 
 
Forudsætning for samfinansiering 
Ved samfinansiering af ph.d. studerende stilles der krav om at hele lønomkostningen minus 300.000 
finansieres af eksterne kilder, dog minimum 1,3 millioner kr. Eksterne kilder omfatter ikke regionen og derfor 
kan lønmidler fra Aalborg Universitetshospital ikke indgå som ekstern finansiering, herunder heller ikke midler 
fra professorpakken. 
 
NB: forsøgsordning resten af 2015: Samfinansiering kan opnås ved at mindst halvdelen af de 1,3 millioner 
kroner kommer fra eksterne midler (ex. en fond) og resten fra universitetshospitalet fx penge fra 
professorpakken). 
 
Alle eksterne midler skal ind på en projektkonto ved Klinisk Institut.  
Den ph.d. studerende skal ansættes ved Klinisk Institut.  
Fakultetets principper for samfinansiering skal overholdes. 
  
Hvilken finansiering skal forskeren stille med? 
Forskeren skaffer den fulde løn inklusive pension og feriepenge minus 300.000 kroner, dog minimum 1,3 
millioner kroner.  
Øvrige poster på budgettet, der ikke er dækket af de neden for anførte bidrag fra Klinisk Institut, skal 
forskeren også finde finansiering til (eksempelvis laboratorieudstyr og – forsøg, specifikke rejser m.v.) 
 
Bidrag fra Klinisk Institut/AFUA 
• Studieafgiften betales af AFUA, hvis den ph.d.-studerende har tilknytning til Aalborg Universitetshospital. 
Hvis der ikke er tilknytning til Aalborg Universitetshospital betaler Klinisk Institut studieafgiften. Denne udgør 
25.000 kr./år. Den forventede samlede omkostning er 100.000 kr., da ph.d.-forløb normalt varer 4 år fra 
indskrivning til graden er tildelt. 
• Instituttet leverer vejledning, hvilket svarer til cirka 180.000 kroner i løbet af tre år. 
• Ph.d. studerende der ansættes i Klinisk Institut tildeles et rådighedsbeløb: 3*15.000 = 45.000 fra instituttet 
til dækning af IT-udstyr, deltagelse i kurser og konferencer samt trykning af ph.d. afhandling. (Se også 
dokument om rådighedsbeløb for institutansatte ph.d.-studerende). 
 
 
MD ph.d. / 4+4 ordningen 
MD ph.d. ordningen er ny på Aalborg Universitet og der er endnu ikke vedtaget en politik for samfinansiering 
af MD ph.d. forløb. 
Finansieringen ser dog anderledes ud, da løndelen er sammensat af løn svarende til to års dobbelt SU samt to 
års løn (med ansættelse ved Klinisk Institut). Pt. udgør disse tilsammen 1.059.200 kr.  
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