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Bilag 1: Uddrag fra ”Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddan-

nelsesinstitutioner nr. 1039 af 27. august 2013 (ph.d.-bekendtgørelsen)”: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430 og uddrag fra ”Vejledning om bekendtgørelse nr. 

1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstituti-

oner: http://www.phd.hum.aau.dk/digitalAssets/130/130763_vejledning-ph-d--bekendtgoerelsen.pdf   

 

Ph.d.-bekendtgørelsen § 15. 

§ 15, stk. 3. Institutionen kan tage en ph.d.-afhandling, som er udarbejdet af en ph.d.-studerende fra en udenlandsk uddan-

nelsesinstitution, under bedømmelse, hvis den ph.d.-studerende har gennemført studieophold ved den danske institution 

som led i en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedel-

se m.v., og institutionen vurderer, at den ph.d.-studerende har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk 

ph.d.-uddannelse. 

 

Ministeriets Vejledning om Ph.d.-bekendtgørelsen (bilag 2): 

Til § 15, stk. 3: Bestemmelsen giver mulighed for, at institutionen kan tage en ph.d.-afhandling under bedømmelse, som er 

udarbejdet af en ph.d.-studerende fra en udenlandsk uddannelsesinstitution, der har gennemført et studieophold ved den 

danske institution inden for rammerne af en samarbejdsaftale. Ph.d.-studerende som er omfattet af samarbejdsaftalen, kan 

herved opnå en dobbeltgrad, dvs. en grad fra både den danske og den udenlandske uddannelsesinstitution, jf. § 23, stk. 5. 

Det er en forudsætning, at institutionen vurderer, at den udenlandske ph.d.-studerende har erhvervet kvalifikationer, der kan 

sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse. Der er i den forbindelse ikke noget til hinder for, at den danske og den uden-

landske uddannelsesinstitution tilrettelægger et fælles ph.d.-forsvar, så længe forsvaret gennemføres inden for rammerne 

af ph.d.-bekendtgørelsens regler. Kravet om, at der skal være tale om en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-

uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., indebærer, at der skal være tale om et egentligt forma-

liseret, gensidigt forpligtende samarbejde om ph.d.-uddannelse, der skal føre frem til udstedelse af ph.d.-graden. Bestem-

melsen kan således ikke anvendes i forhold til samarbejder af mere løs og uformel karakter eller mere afgrænsede samar-

bejder, der eksempelvis alene knytter sig til vejledning. 

 

Ph.d.-bekendtgørelsen § 23.  

§ 23, stk. 3. Institutionen kan som led i en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedøm-

melse, forsvar, gradsudstedelse m.v., forsyne et bevis med påtegning, underskrift el.lign. fra en eller flere udenlandske 

samarbejdsinstitutioner, sådan at det fremstår som et fælles dokument, hvis dokumentet også tillægges retsvirkning efter 

fremmed ret (fællesgrad/joint degree). 

 

Stk. 4. Institutionen kan ligeledes som led i en samarbejdsaftale, jf. stk. 3, forsyne et bevis fra en eller flere udenlandske 

samarbejdsinstitutioner med påtegning, underskrift el.lign., sådan at det også tillægges retsvirkning efter dansk ret, hvis 

institutionen vurderer, at den ph.d.-studerende har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk ph.d.-

uddannelse. 
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Stk. 5. Institutionen og en eller flere udenlandske samarbejdsinstitutioner kan som led i en samarbejdsaftale, jf. stk. 3, ud-

stede hvert deres bevis for den samme uddannelse (dobbeltgrad eller multipel grad /double degree eller multiple degree). 

 

Ministeriets Vejledning om Ph.d.-bekendtgørelsen (bilag 2) 

Til stk. 3: Institutionen kan lade et ph.d.-bevis, som institutionen har udstedt, påtegne, underskrive el.lign. af en eller flere 

udenlandske samarbejdsinstitutioner, således at det fremstår som et fælles dokument. 

 

Til stk. 4: Institutionen kan omvendt påtegne et ph.d.-bevis, som er udstedt af en eller flere udenlandske samarbejdsinstitu-

tioner, således at det fremstår som et fælles dokument. Med sin påtegning af ph.d.-beviset indestår institutionen for, at den 

gennemførte ph.d.-uddannelse er på et niveau, der svarer til en dansk ph.d.-uddannelse. 

 

Til stk. 5: Bestemmelsen kan anvendes i kombination med § 15, stk. 3, i forhold til tildeling af ph.d.-graden til ph.d.-

studerende fra en udenlandsk samarbejdsinstitution. 

 


