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Addendum til Faculty of Arts’ retningslinjer for ph.d.-uddannelsen vedr. 
ph.d.-vejleder-skifte 
 
Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved The Graduate School, Arts1 beskriver i 
punkt 3.2 retningslinjerne for udpegning af vejleder til den ph.d.-studerende.  
Der udpeges normalt to vejledere på et ph.d.-projekt.  
 

 En hovedvejleder som har det overordnede ansvar for den samlede ph.d.-ud-
dannelsesforløb og for den samlede vejledning. 

 En (evt. to) medvejledere, der fagligt vejleder gennemførelsen af ph.d.-projek-
tet eller dele heraf iht. skriftlig vejlederaftale. Medvejledere kan være ansat 
uden for institutionen, såvel nationalt som internationalt. 

 
Retningslinjerne for vejlederskifte er følgende: 
Der kan under studieforløbet ske udskiftning af vejledere eller tilknyttes yderligere 
vejledere. Initiativ til vejlederskift kan komme fra den ph.d.-studerende, fra hoved-
vejleder eller fra ph.d.-skoleleder. Henvendelse til Graduate School, Arts med ønske 
om vejlederskifte sker gennem ph.d.-skolens administration. Ph.d.-skoleleder tager 
beslutning om vejlederskift hhv. udpegning af nye vejledere. Hvis hovedvejleder eller 
en anden udpeget vejleder under studieforløbet får forfald i en periode på mere end 1 
måneds varighed meddeles dette til ph.d.-skolens administration, og ph.d.-skolen vil 
udpege en ny fungerende hovedvejleder. 
 
Vedr. vejlederskifte hvor den ph.d.-studerendes projekt er en del af et fælles forsk-
ningsprojekt  
Når den ph.d.-studerendes ph.d.-projekt er en del af et fælles forskningsprojekt og 
den ansvarlige forskningsleder af forskningsprojektet træder ind som hovedvejleder 
for den ph.d.-studerende, skal der samtidig tilknyttes en AU-medvejleder. Ved tvivl 
om inhabilitet i forhold til hovedvejleder godkender afdelingsleder/institutleder det 
samlede vejlederteams sammensætning. Der kan udpeges mere end en medvejleder. I 
de tilfælde hvor den ph.d.-studerende ønsker at skifte hovedvejleder kan dette gøres 

                                                           
1 https://phd.arts.au.dk/fileadmin/grads.au.dk/AR/Generelle_retningslinjer_DK_1-11-2012.pdf  
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efter gældende retningslinjer (jf. ovenfor). Det vil sige den ph.d.-studerende kan an-
mode ph.d.-administrationen om et vejlederskifte og ph.d.-skoleleder vil udpege en 
ny vejleder og betragte omvending af forholdet mellem AU-medvejleder og AU-ho-
vedvejleder som det mest oplagte. Det er den nye hovedvejleders ansvar at sikre, at de 
forventede leverancer til forskningsprojektet kan leveres sådan som det er aftalt i den 
godkendte ph.d.-plan. 
 


