
Vedrørende tildeling af rådighedsbeløb 
 

Hvem tildeles ph.d.-rådighedsbeløb af Klinisk Institut 
Ph.d.-studerende som er ansat ved Klinisk Institut tildeles et ph.d.-rådighedsbeløb af Klinisk Institut.  
Ph.d.-studerende ansat ved Aalborg Universitetshospital eller Sygehus Vendsyssel tildeles ikke 
rådighedsbeløb fra Klinisk Institut.  
Privatister (herunder personer indskrevet under UCN-aftalen) får heller ikke tildelt et ph.d.-rådighedsbeløb. 
 
Ved ph.d. forløb der er sammensat af delvis ansættelse i regionen og delvis i Klinisk Institut tildeles der 
rådighedsbeløb forholdsmæssigt efter ansættelsesgraden samt hvor mange måneder den universitære 
ansættelse varer:  
(15.000/12 x antal måneder universitær ansættelse).  
 
Hvor meget tildeles de ph.d.-studerende – og hvad kan overføres til senere år? 
De ph.d.-studerende tildeles 45.000 kroner, til brug i løbet af indskrivningsperioden på tre år. Det vil sige at 
midlerne kan bruges frem til tildeling af ph.d. grad.  
I tilfælde, hvor ansættelsen stopper inden indlevering af ph.d. afhandlingen, kan midlerne maximalt 
anvendes 6 måneder efter endt ansættelse. 
  
Hvis der er uforbrugte midler efter tildeling af ph.d.-graden, går disse midler tilbage til institutkassen. 
 
Hvad kan ph.d.-rådighedsbeløbet bruges til? 
Ph.d.-rådighedsbeløbet kan bruges til omkostninger, som har til formål at understøtte ph.d.-forløbet. Der 
kan for eksempel være tale om følgende omkostninger: 

 Bøger 

 Konferencedeltagelse og studierejser, herunder ph.d. kurser 

 Computerudstyr 

 Trykning af ph.d. afhandling 
 
Computerudstyr skal købes gennem indkøbsaftaler på enten AAU eller RN ellers er Klinisk Institut ikke i 
stand til at dække indkøbet. 
Hvis der er indkøbt computerudstyr i forbindelse med ph.d.-forløbet og den ph.d.-studerende afslutter sin 
ansættelse ved Klinisk Institut, skal computerudstyret afleveres til Klinisk Institut, da udstyret tilhører 
universitetet. Dette gælder uanset ansættelsessted. Udstyret skal også afleveres selv om den ph.d.-
studerende kommer i ansættelse ved Aalborg Universitetshospital. 
 
Hvordan anvendes midler fra rådighedsbeløbet? 
Anvendelse af midler fra rådighedsbeløbet sker ved henvendelse til økonomimedarbejderen på Klinisk 
Institut. Se kontaktinfo: http://www.klinisk.aau.dk/for-ansatte/oekonomi/  
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