
Aarhus Universitet  
  
 

Ansøgning om forlængelse af ph.d.-studium/ph.d.-stipendium 
pga. fødsel/adoption - Barselsskema 2 (efter fødslen) 
Ph.d.-studerende på ph.d.-studiets del A (4+4-ordningen) 

 
Dette skema anvendes af ph.d.-studerende til underretning af ph.d.-skolen om det faktiske fødselstidspunkt/tidspunkt for barnets mod-
tagelse i hjemmet samt fravær i forbindelse med fødslen og ansøgning om forlængelse af ph.d.-studiet/SU-ph.d.-stipendiet. 
 
Det udfyldte skema skal indsendes til ph.d.-administrationen senest 6 uger efter fødslen/adoption.  

 
1. Identifikationsoplysninger 

Navn  

Program/Institut  

Privat telefonnr.  

Privat e-mail  

2. Oplysning om fødsel  

Fødselstidspunkt  

3. Orlov 

En SU-ph.d.-stipendiat har i forbindelse med fødsel og adoption ret til orlov i indtil 9 måneder inden for en periode på indtil 12 måne-
der efter fødslen/adoptionen.  
 
Moren har ret til at gå fra 2 måneder før forventet fødsel. Orloven før fødslen indgår i de indtil 9 måneders orlov. 
 
Enlige forsørgere kan ansøge om orlov i indtil 12 måneder, jf. regelgrundlag nedenfor. 
 
En forælder kan overføre indtil 3 måneder til den anden forælder, hvis begge forældre er SU-ph.d.-stipendiater på del A. 
 

Er den anden forælder SU-ph.d.-studerende på del A?   [  ] Ja       [  ] Nej 
 
   Hvis ja, angiv antal måneder, hvis den anden forælder har overført orlov til dig (indtil 3 måneder).  Antal måneder: ________ 
 
Faktisk orlovsperiode: _________________________________ 

4. Forlængelse 

Ansøgt forlængelse  
Antal måneder: _____________  

5. Underskrifter  

Ph.d.-studerende  
 
Dato Underskrift 

 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til den barselsansvarlige i ph.d.-skolens administration (Bettina H. Acthon, acthon@au.dk).   
 
Husk at informere instituttet om din kommende orlov (hovedvejleder, afdelingsleder og ph.d.-programleder). 
 
Regelgrundlag: 

• Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) nr. 1037 af 30.8.2017 (SU-loven) – afsnit II, Uddannelses-
støtte til ph.d.-studiet inden opnåelse af kandidatgrad (§51) 

o Ændring: Lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte nr. 2400 af 14.12.2021 (pkt. 15) 
• Bekendtgørelse om SU-ph.d.-stipendium nr. 653 af 31.7.1999 (§3 og §4) 

o Ændring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om SU-ph.d.-stipendium nr. 839 af 9.6.2022 (pkt. 1-3) 
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