
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 

 

 

 
 

”Annual Recruitment Day” ved ph.d.-ud-
dannelsen på Health 2018/2019 
  

Sagsbehandling i forbindelse med opslag, ansøgninger om optagelse og tilde-
ling af stipendier ved ”Annual Recruitment Day” ved Ph.d.-skolen på Health 
 
2018 
 
Damian A. Hertoft Goldberg 

Health ph.d 



2 

 

”ANNUAL RECRUITMENT DAY” 
VED PH.D.-UDDANNELSEN PÅ 

HEALTH 2018/2019 

Indhold 

1.0 Stipendietyper ........................................................................................................................................................ 3 
1.1/ Sammenhænge mellem optagelse og bevilling af stipendier/tilskud .............................. 3 
1.2/ Bedømmelse af ansøgninger om indskrivning ................................................................................ 3 
1.3/ Typer af økonomisk støtte ............................................................................................................................ 3 
1.4/ Fulde stipendier ................................................................................................................................................. 4 
1.5/ Opslag og behandling af ansøgninger om indskrivning og fulde stipendier  i 

forbindelse med ”Annual Recruitment Day” ..................................................................................... 5 
1.5.1/ Opslag ................................................................................................................................................. 5 
1.5.2/ Ansøgningens indhold ................................................................................................................ 5 
1.5.3/ Indsendelse af ansøgning ........................................................................................................ 5 
1.5.4/ Kontrol i forbindelse med ansøgning om optagelse ................................................. 6 
1.5.5/ Bedømmelse af ansøgning/udvælgelse af kandidat .............................................. 6 
1.5.6/ Afholdelse af workshop ............................................................................................................. 6 
1.5.7/ Sammenkædning af projekter og kandidater .............................................................. 7 
1.5.8/ Udformning af projektbeskrivelse ......................................................................................... 7 
1.5.9/ Processen ........................................................................................................................................... 7 

 



3 
 

 

”ANNUAL RECRUITMENT DAY” 
VED PH.D.-UDDANNELSEN PÅ 

HEALTH 2018/2019 

 

1.1/ Sammenhænge mellem optagelse og bevilling af stipendier/tilskud 
Forudsætningen for at bevilge et stipendium eller tilskud er, at ansøgeren er godkendt til 
optagelse på ph.d.-uddannelsen. 

Opslag og behandling af ansøgning om optagelse samt tildeling af ph.d.-tilskud foregår 
som udgangspunkt i samme proces, som beskrevet sammenhængende nedenfor. 

Ved 2 af de 4 årlige opslagsrunder vil der ud over indskrivning og tildeling af ph.d.-tilskud 
blive udbudt fulde stipendier. Fakultetet udbyder 30 fulde stipendier årligt, som fordeler sig 
således: 

• 14 fulde stipendier udbydes samtidig med ph.d.-tilskuddene i februar og april. 

• 16 fulde stipendier udbydes i forbindelse med en opslagsrund som løber fra au-
gust til november, som er dedikeret til åbne opslag. 

1.2/ Bedømmelse af ansøgninger om indskrivning 
Ved ansøgninger om indskrivning foretages vurderingen af en FP-leder, en forbehandler 
samt et medlem af rekrutteringsudvalget. Forbehandlerne findes via et FP-tilknyttet for- 
behandlerpanel. Tilbud om optag og evt. tildeling af ph.d.-tilskud afgøres af ph.d.-skole- 
lederen efter indstilling fra et tildelingsmøde, hvor FP-ledere og rekrutteringsudvalgs- med-
lemmer sammenholder vurderingerne af alle indkomne ansøgninger. Tildeling af ph.d.-
tilskud fordeles til de bedst kvalificerede ansøgere. Tildeling af ph.d.-tilskud forud- sætter 
indskrivning ved Ph.d.-skolen. 

Tildeling af fulde stipendier er ligeledes betinget af indskrivning ved Ph.d.-skolen og forud-
sætter, at der søges specifikt om herom.  

Der udbydes to typer af fulde stipendier: 

a. En årlig ”Annual Recruitment Day” om efteråret, hvor udvælgelse af ansøgere til 
fulde stipendier vurderes af en Hovedvejleder, FP-leder samt en forbehandler.  
De udvalgte kandidater inviteres til at deltage på en workshop, hvor den ende-
lige tildeling af stipendier samt tilbud om optag afgøres.1 

b. To årlig opslagsrunde hhv. februar og april, hvor ansøgere om strategiske stipendier  
vurderes af en forbehandler, et medlem af rekrutteringsudvalget og FP-leder, hvor-
efter der foretages interviews.2 

1.3/ Typer af økonomisk støtte 
Der opereres med to typer af økonomisk støtte fra HE: 

• Ph.d.-tilskud (Research training supplements) 
• Fulde stipendier (ordinære og kandidat-ph.d.) 

Størrelsen af den økonomiske støtte vil til enhver tid afhænge af Ph.d.-skolens budget. Med ud-
gangspunkt i den økonomiske ramme for 2018 vil der kunne tildeles 16 fulde stipendier ved 
”Annual Recruitment Day”, 14 stipendier ved forårs-opslagsrunden, samt et antal ph.d.-tilskud. 

 
1 Nærmere detaljer er beskrevet i afsnit 2.2 
2 Nærmere detaljer er beskrevet i afsnit 2. 3 

1.0 Stipendietyper 
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1.4/ Fulde stipendier 
• Et fuldt stipendium udgør 1.350.000 kr. ved ordinær ph.d. og 1.200.000 kr. ved kandi-

dat-ph.d. Beløbene er i 2017-niveau og indeksregulerede. Beløbene base- res på en 
gennemsnitlig udgift til en ph.d.-stipendiat ansat efter statens ph.d.- overenskomst 

• Forud for et budgetår beslutter Ph.d.-skolen, hvor mange fulde stipendier, der skal ud-
bydes 

• Friplads i 3 år (dvs. fritagelse for at betale studieafgift) 
• Stipendiebeløbene overføres til indskrivningsinstitutterne i årlige rater 
• Stipendiet er personligt og kan ikke anvendes til andre formål eller andre ph.d.- stu-

derende 
• De fulde stipendier opslås inden for Fakultetets strategiske indsatsområder. I 2017 er 

fokus på ”Tidlig rekruttering, Mobilitet, Interdisciplinaritet og Samarbejde med er-
hvervsliv eller offentlige institutioner” 

• Ca. halvdelen af de fulde stipendier gives til gennemførsel af foruddefinerede pro-
jektideer som er udvalgt af institutternes ledelse 

• Fulde stipendier givet via åbne opslag tildeles på basis af en helhedsvurdering til de 
bedste ansøgere i hver ansøgningsrunde på baggrund af afholdte workshops eller 
interviews. 

Vurderingen af ansøgninger er beskrevet nedenfor. 

De stipendier, der opslås i forbindelse med ”Annual Recruitment Day” fordeles på institutterne 
efter følgende nøgle: 
 

Institut: Antal fulde stipendier: 
Institut for Klinisk medicin 6 
Institut for Biomedicin 4 
Institut for Folkesundhed 4 
Institut for Odontologi og Oral helse 1 
Institut for Retsmedicin 1 

Institutternes ledelse (i samarbejde med FP-lederne) udpeger de projektforslag, der ønskes op-
slået i runderne. Hvert institut kan udpege et antal projekter pr. runde svarende til instituttets sti-
pendieandel. 

De fulde stipendier, der uddeles i forårets opslagsrunder er ikke institutopdelte. 
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1.5/ Opslag og behandling af ansøgninger om indskrivning og fulde stipendier  
i forbindelse med ”Annual Recruitment Day” 

1.5.1/ Opslag 
Der annonceres 1 gang årligt et vist antal projekttitler på kommende ph.d.-forløb, som er finan-
sieret med et fuldt stipendium.  

Opslag annonceres på universitetets og Ph.d.-skolens hjemmeside, AU-jobbank og via rele-
vante internationale medier. 

Forinden opslag indkalder Ph.d.-skolen projektideer (titel og abstrakt) fra institutterne. 

• Institutleder udvælger og indsender i samarbejde med FP-leder en række egnede 
projektideer, svarende til det antal stipendier instituttet kan råde over i den pågæl-
dende ansøgningsrunde.   

Følgende skal fremgå af de enkelte projektforslag:  

1. Angivelse af, hvilke af fakultetets strategiske indsatsområder projekt falder indenfor 

2. Angivelse af emneområde 

3. Angivelse af der er projektejer (kommende hovedvejleder).  
Vedkommende skal opfylde de formelle betingelser for at kunne fungere som hoved-
vejleder, herunder AU fastansættelse på mindst lektorniveau. 

4. Et abstract som kort beskriver den videnskabelige problematik, der skal belyses. 

5. Evt. præcisering af projektspecifikke kvalifikationskrav 

Et samlet opslag formuleres af Ph.d.-skolen på baggrund af institutternes indmeldte projekt-
ideer/forslag/temaer og udarbejdes således, at abstract kan tilgås via link.  
Opslaget vil indeholde dato for og kortfattet beskrivelse af den efterfølgende workshop. 

En ansøger kan maksimalt søge tre samtidige projekter. 

1.5.2/ Ansøgningens indhold 
En ansøgning skal som udgangspunkt bestå af: 

1. Angivelse af hvilke projekter der søges om 
2. Dokumentation for opfyldelse af projektspecifikke kvalifikationskrav 
3. Eksamensbevis og karakterudskrift 
4. CV 

a. Med dokumentation for relevant ekstracurriculære aktiviteter (undervisning, 
deltagelse i organisatorisk arbejde og deltagelse i forskningsarbejde). 

b. Evt. dokumentation for sprogkundskaber 
c. Tilfredsstillende TOEFL-, IELTS-test eller ESOL Certificering (for internationale 

ansøgere)3 
5. Motiveret begrundelse for ansøgning om optagelse på ph.d.-uddannelsen (1 normal-

side) 
a. Med inddragelse af egne kompetencer 
b. Med stillingtagen til de specifikke kvalifikationskrav fra projektforslaget 

6. Forslag til hvordan projektet gribes an (2 normalsider). 

1.5.3/ Indsendelse af ansøgning 
Alle ansøgninger indsendes elektronisk til PeopleXS igennem et online ansøgningssystem.  

I forbindelse med ansøgningen skal det være muligt for ansøger, tydeligt at angive hvilke af 
de opslåede projektbeskrivelser vedkommende søger (én ansøger kan maksimum søge tre 
projekter).  

Ansøgere, der har søgt mere end 3 projekter, afvises administrativt. 

 

 
3 http://phd.health.au.dk/application/applicationguide/ 
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1.5.4/ Kontrol i forbindelse med ansøgning om optagelse 
Ph.d.-skolen udfører kontrol, som indebærer: 

• Vurdering af om ansøger opfylder de uddannelsesmæssige krav for optag på ph.d.-
uddannelsen. For udenlandske ansøgere indebærer det særskilt vurdering af, om den 
uddannelsesmæssige baggrund kan betragtes som sidestillet med en dansk kandi-
datgrad. 

• Kontrol af, om alle obligatoriske dokumenter foreligger, herunder evt. dokumentation 
for sprogkundskaber 

• Kontrol af, om der foreligger dokumentation for evt. projektspecifikke kvalifikations-
krav. 

1.5.5/ Bedømmelse af ansøgning/udvælgelse af kandidat 
Efter kontrollen igangsætter Ph.d.-skolen følgende proces: 

1. FP-lederne får adgang til ansøgninger igennem PeopleXS managementportalen. 
2. FP-lederen videresender ansøgningen til minimum 1 forbehandler (i PXS) fra forbe-

handlerpanelet med relevant faglig indsigt i projektets emne og projektejeren (den 
kommende hovedvejleder). Disses bedømmelse af ansøgeren skal bestå af en kort 
skriftlig vurdering. 

3. FP-lederen involverer et medlem af rekrutteringsudvalget (i PXS) i bedømmelsen af 
ansøgerens kvalifikationer og motivation med udgangspunkt i de vejledende krav til 
bedømmelse af ansøger (bilag 1). 

4. Forbehandler, projektejer og rekrutteringsudvalgets medlem sender deres vurdering 
til FP-leder inden for 14 dage (i PXS).  

På baggrund af indstillingerne, vurderer FP-lederen, hvorvidt ph.d.-ansøgeren skal invite-
res til deltagelse i workshop. Det samlede antal kandidater, der inviteres til workshop, esti-
meres at være det dobbelte af antal projektforslag. 

1.5.6/ Afholdelse af workshop 
Formålet med afholdelse af workshops er:  

• At præsentere hovedvejledere, tildelingsudvalg og kandidater for hinanden  
• At afstemme forventninger til hinanden og projekterne 
• At koble ansøgere med projekt 

Målsætningen er, at kvaliteten af ansøger og projekt på tværs af institutterne styrkes og 
fastholdes, og en saglig, uvildig udvælgelse sikres.  

For at sikre kvalitet og transparens i beslutningsprocessen afholdes workshops samlet på 
én dag med følgende dagsorden: 

• Præsentation af projektforslag i plenum 
o 16 projektforslag fremlægges 
o Alle projektforslag præsenteres for samtlige kandidater4 

• Præsentation og interviews af kandidater i grupper 
o Omkring 32 kandidater 
o Opdeling i 3 grupper, sammensat efter fagområder 
o Kandidaterne skal lave en kort præsentation med fokus på faglig styrke, er-

faring og motivation over for øvrige kandidater og hovedvejledere 
o Deltagelse af relevante hovedvejledere, FP-leder og medlemmer af rekrut-

teringsudvalg, der kan spørge ind til kandidaterne 
o FP-leder fungerer som ordstyrer 

• Prioritering af ønsker fra hhv. hovedvejledere (projektejere) og kandidater 
o Inden workshop afsluttes skal prioriteringerne være afgivet (elektronisk) 
o Såvel kandidater som vejledere skal kunne prioritere (hhv. projekt og kandi-

dat) på baggrund af de udførte præsentationer og interviews 

 
4 Hovedvejledere får samme muligheder for at promovere projekt/forskning 
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1.5.7/ Sammenkædning af projekter og kandidater 
På baggrund af prioriteringerne fra hhv. hovedvejledere og kandidater samt de afholdte inter-
views, foretager Rekrutteringsudvalget den endelige udvælgelse af kandidater med kobling til 
de respektive projektforslag. Udvælgelsen sker på baggrund af de afgivne prioriterede ønsker 
fra hhv. kandidat og vejleder. Projekter eller kandidater, der ikke er blevet prioriteret tages ikke 
i betragtning. Udvalgte kandidater modtager efterfølgende tilbud om optagelse. 

Indskrivning påbegyndes senest 6 måneder efter modtagelse af tilbud om indskrivning. 

1.5.8/ Udformning af projektbeskrivelse 
Projektbeskrivelse (5 normalsider) skal færdiggøres i et samarbejde mellem hovedvejleder og 
kandidat. Den endelige projektbeskrivelse skal foreligge inden indskrivning igangsættes, dog 
senest 6 måneder efter modtagelse af tilbud om indskrivning (projektbeskrivelsen skal godken-
des af Ph.d.-skolen).  

Godkendelse af projektbeskrivelsen sker efter de samme retningslinjer, som er gældende for 
projektbeskrivelser, der forligger ved ansøgning om indskrivning. 

1.5.9/ Processen 

 

Medio december
Afgørelser om tilbud og afslag sendes til kandidater

D. 14. november
Workshop afholdes (Stakladen)

D. 22. - 26. oktober
Invitationer til workshops sendes til udvalgte kandidater

D. 18. september - d. 21. oktober
Ansøgninger vurderes og prioriteres

D. 1. august - d. 17. september
Ansøgningssystemet er åben

D. 1. juni
Deadline for indmelding af projektforslag fra institutterne

- Sendes til Forskeruddannelsen
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