Bilag om covid-19 - midlertidigt tillæg til GSA’s retningslinjer
ECTS
Grundet covid-19 situationen kan det være vanskeligt for indskrevne ph.d.-studerende på
Arts at gennemføre ph.d.-ECTS (ca. 30 i alt) iht. ph.d.-bekendtgørelsens §7, stk. 2, pkt. 2. Det
kan fx skyldes, at der afvikles færre ECTS-givende konferencer, hvor man på Arts kan
optjene op til 10 ECTS point, eller ph.d.-kurser, der bliver aflyst eller udskudt. Ph.d.-skolen
bestræber sig på, at Arts’ ECTS-givende ph.d.-kurser så vidt muligt fortsat bliver udbudt som
fysisk undervisning på Campus eller bliver omlagt til online aktiviteter, og fakultetet
arbejder derudover på at udvikle nye koncepter til virtuelle konferencer. Hvis ph.d.studerende, efter samråd med vejledere og pågældende ph.d.-programleder og til trods for
ovenstående, alligevel ikke kan indfri ECTS-kravet, kan der søges dispensation hos ph.d.skolen (kontakt den relevante ph.d.-administrator):
https://phd.arts.au.dk/about-us/programmes/
Ph.d.-afhandlinger og forsvar
Administrationen arbejder hjemmefra, og ph.d.-afhandlinger kan derfor kun
indleveres/behandles i digital form (pdf). Se mere om formalia på GSA’s hjemmeside:
https://phd.arts.au.dk/phd-students/phdstudies/phddissertation/
Fakultetet prioriterer, når campus ikke er i lockdown, fysisk undervisning for BA- og MA
studerende, og der er derfor øget pres på lokalerne. Derudover kan de fleste udenlandske
bedømmere ikke rejse ind i DK grundet Covid-19. Disse forhold medfører, at fakultetet har
besluttet, at alle ph.d.-forsvar på Arts gennemføres online indtil juni 2021. Hvis Covid-19
situationen ændrer sig til det bedre, kan beslutningen blive revurderet.
Længerevarende rejser med betydning for ph.d.-uddannelsen
Covid-19-siutationen kan medføre, at ph.d.-studerende bliver forhindrede i at deltage i
aktiviteter i udlandet herunder gennemføre længerevarende ophold ifm.
forskningsmiljøskifte og feltstudier dels pga. Udenrigsministeriets anbefalinger om ikke at
forlade DK, og dels pga. udenlandske universiteters Campus-nedlukninger.
Hvis ph.d.-studerende - til trods for Udenrigsministeriets anbefalinger, alligevel agter at
rejse til udlandet ifm. længevarende ophold, skal ph.d.-studerende indgå konkret aftale
herom med pågældende institutleder/ekstern arbejdsgiver samt ph.d.-skoleleder (kontakt
ph.d.-administrationen). Ved udrejse i lande med orange kategori har AU lovhjemmel til at
dække rejseforsikring, men evt. forsikringsudgifter skal afholdes af pågældende
institut/ekstern arbejdsgiver. Derfor skal institutleder/ekstern arbejdsgiver foretage en
risikovurdering mhp. at træffe afgørelse, og denne skal foretages i god tid inden evt. afrejse.
Ph.d.-studerende kan også i samråd med vejledere gennemføre alternativer som erstatning
for forskningsmiljøskifteophold i udlandet; en slags virtuelt ophold. Mange udenlandske
universiteter udbyder ligesom AU virtuelle aktiviteter, som gæste-ph.d.-studerende er
velkomne til at deltage i. Derudover kan man indlejres i internationale netværk, deltage i
virtuelle møder, kurser og konferencer, som samlet set bidrager til at styrke den ph.d.studerendes internationale netværk.
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Ph.d.-skolen er åben for alternative planer, og disse kan aftales konkret med hovedvejleder
og ph.d.-programleder og samtidig indrapporteres i PhD Planner (et redegørende pdfdokument uploadet i den ph.d.-studerendes ph.d.-plan).
Ph.d.-skolen har udarbejdet en generisk skrivelse ifbm virtuelle udlandsophold, som
vejledere er velkomne til at benytte til at understøtte ph.d.-studerende i kontakten til
udenlandske universiteter/partnere.
Kontakt evt. ph.d.-skolens administration for at få hjælp:
https://phd.arts.au.dk/about-us/contact/

2

