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Bilag 5 
Protokollat om ph.d.-stipendiater 

- 

Dette bilag indeholder: 

I. Protokollat om ph.d.-stipendiater 

Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved en højere 
uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet får bevilget stipendium til gennemførelse af ph.d.-studiet og i 
tilknytning hertil opnår ansættelse. 

I tilknytning hertil indeholder protokollatet aftale om ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved 
udenlandske institutioner (bilag 5a) samt aftale om vilkår for ph.d.-stipendiater, som er indskrevet ved Det 
europæiske Universitetsinstitut i Firenze (bilag 5b) 

II. Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med 
forskeruddannelsen (bilag 5c) 

Denne aftale omfatter ph.d.-studerende, der er indskrevet som ph.d.-studerende, men ikke er ansat som ph.d.-
stipendiat. Aftalen er kun relevant for personer indskrevet på 4+4-ordningen samt personer, hvis ph.d.-stipendium 
er ophørt, men som ikke har færdiggjort ph.d.-afhandlingen. 

Cirkulærebemærkninger til protokollat om ph.d.-stipendiater: 

Hovedindholdet i ph.d.-stipendiatens arbejdsforpligtelse består i gennemførelse af det ph.d.-forløb, der er fastlagt 
for den pågældende i forbindelse med dennes indskrivning som ph.d.-studerende, jf. Uddannelses- og 
Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og 
visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen). Hertil kommer pligt til at påtage sig 
arbejdsopgaver for institutionen efter dennes anvisning i et nærmere fastsat omfang, jf. § 7. Derudover kan ph.d.-
stipendiater have andet lønnet arbejde, såfremt det er foreneligt med gennemførelsen af studiet, og inden for de 
rammer arbejdsgiveren fastsætter. 

Der henvises til følgende cirkulærer: 

1) Cirkulære af 18. september 2015 om aftale om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved 
universiteterne (Modst. nr. 044-15). 
2) Cirkulære af 18. september 2015 om aftale om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med 
forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet (Modst. nr. 046-15). 
3) Cirkulære af 18. september 2015 om aftale om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt 
personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 
Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding under Uddannelses- og Forskningsministeriet (Modst. nr. 
045-15). 
4) Cirkulære af 5. juli 2010 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske 
Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) (Perst. nr. 024-10). 
5) Cirkulære af 22. september 2010 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver 
ved sektorforskningsinstitutionerne (Perst. nr. 029-10). 

  



Protokollat om ph.d.-stipendiater 

§ 1. Område 

Protokollatet omfatter akademikere, der er ansat inden for overenskomstens område som ph.d.-stipendiater. 

Ph.d.-stipendiater er omfattet af overenskomsten på de vilkår, der fremgår af dette protokollat. 

Det er en forudsætning for ansættelse efter dette protokollat, at vedkommende: 

1) Har opnået kandidatgraden inden for en af de uddannelser, der er nævnt i bilag A til overenskomsten og 
2) er indskrevet som ph.d.-studerende ved en højere uddannelsesinstitution i Danmark. 

Det er normalt en forudsætning for ansættelse, at vedkommende ikke i forvejen har en ph.d.-grad. 

Cirkulærebemærkninger til § 1: 

Kun personer, der har en kandidatgrad, kan ansættes efter dette protokollat. 

Kandidatgraden anses for opnået, når samtlige karakterer er afgivet, og der foreligger dokumentation herfor i 
form af eksamensbevis eller anden erklæring fra uddannelsesinstitutionen. I tilfælde, hvor uddannelsen afsluttes 
med en skriftlig afhandling, er det dog tilstrækkeligt, at der foreligger en forhåndsgodkendelse. Det vil sige en 
erklæring underskrevet af vejleder og censor om, at afhandlingen vil blive godkendt. Erklæringen skal bekræftes 
af uddannelsesinstitutionen. 

Læger ved de højere uddannelsesinstitutioner og sektorforskningsinstitutioner er omfattet af pro-tokollatet. 

En ph.d.-stipendiat, der er indskrevet ved en højere uddannelsesinstitution i Danmark, men som i henhold til sin 
studieplan gennemfører en del af uddannelsen ved en udenlandsk forskningsinstitution, er også under 
udlandsopholdet omfattet af protokollatet. 

§ 2. Ansættelse 

Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker normalt efter opslag. 

Ansættelsesperioden er højst 3 år, når studiet er tilrettelagt som fuldtidsstudium, jf. dog stk. 2. 
Ansættelsesperiodens længde kan dog ikke overstige den periode, vedkommende er indskrevet som ph.d.-
studerende. 

Ved ansættelsesperiodens udløb ophører ansættelsen uden særligt varsel. 

Stk. 2. Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov er ansættelsesmyndigheden forpligtet til efter 
ansøgning fra medarbejderen at forlænge ansæt-telsesperioden svarende til fraværsperiodens længde. 

Ansættelsesperioden kan højst forlænges med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- 
eller adoptionsorlov. 

Hvis ansættelsesperioden udløber under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges ansættelsesperioden maksimalt 
med den periode, den ansatte har haft orlov i ansættelsesperioden. Ansættelsens forlængelsesperiode 
påbegyndes først ved udløbet af orlovsperioden. 

Ansættelsesperioden kan ligeledes forlænges ved længerevarende sygdom, når denne påviseligt har forsinket 
studiet og som følge af værnepligtstjeneste. 



Cirkulærebemærkninger til § 2, stk. 1: 

Ansættelse forudsætter, at indskrivning som ph.d.-studerende har fundet sted. Ansættelsestidspunktet kan ikke 
ligge forud for studiestarttidspunktet. 

Den 3-årige ansættelsesperiode er beregnet på fuldtidsbasis. 

Hvis en person har fået tildelt SU-ph.d.-stipendium før kandidatgrad er opnået (for eksempel den såkaldte 4+4-
ordning), skal perioden som ph.d.-stipendiat afkortes med den tid, ph.d.-studiet efter kandidatgraden således 
bliver afkortet. 

Det henstilles til institutionerne, at der i forbindelse med en ansættelse i henhold til protokollatet gives hurtig 
meddelelse herom til vedkommende organisation. 

Arbejdsgiver i forhold til ph.d.-stipendiaten er den institution, der udsteder ansættelsesbrev til ph.d.-stipendiaten. 

Ansættelse sker i øvrigt efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse af viden-skabeligt 
personale ved universiteter (Ansættelsesbekendtgørelsen). 

§ 3. Løn 

Den ansatte indplaceres i overenskomstens basislønforløb efter sin uddannelse og i forhold til sin anciennitet. 

Stk. 2. Ph.d.-stipendiater, der er indskrevet før opnået kandidatgrad, f.eks. efter den såkaldte 4+4-ordning, 
indplaceres i basislønforløbet, når kandidatgraden er opnået, og optjener herefter anciennitet i henhold til 
overenskomsten. 

§ 4. Tillæg 

Til ansatte på basisløntrin 4 og derover ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 14.900 kr. 

Stk. 2. Der kan herudover lokalt aftales tillæg i henhold til bestemmelserne i overenskomsten. 

Cirkulærebemærkninger til § 4: 

Ph.d.-stipendiater er ikke omfattet af centralt og decentralt aftalte tillæg efter overenskomstens § 5, stk. 1 og 2. 

§ 5. Lønregulering 

Den samlede løn efter §§ 3 og 4 reguleres i overensstemmelse med overens-komstens § 7. 

§ 6. Pensionsbidrag 

Ansættelsesmyndigheden indbetaler et samlet pensionsbidrag på 17,1 pct., hvor-af 1/3 anses for den ansattes 
eget bidrag. Pensionsbidraget beregnes af følgende løndele: 

1) 85 pct. af basislønnen. Pr. 1. oktober 2018 beregnes pensionsbidraget af den fulde basisløn. 
2) lokalt aftalte varige tillæg 
3) lokalt aftalte midlertidige tillæg, medmindre andet er aftalt i den konkrete til-lægsaftale. 

Stk. 2. Den del af pensionsbidraget, der overstiger 16,8 pct., kan efter den ansat-tes valg udmøntes som løn, jf. § 
11 i overenskomsten. 



§ 7. Arbejdsforpligtelser 

Ph.d.-stipendiaten har pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat i den fastsatte plan for forløbet, jf. ph.d.-
bekendtgørelsen, herunder at foretage studieplanens forudsatte rejser. 

Stk. 2. Ph.d.-stipendiaten har pligt til at udføre arbejdsopgaver for ansættelsesinstitutionen, efter dennes 
anvisning, i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer. 

Stk. 3. Overskrider det i stk. 2, anførte arbejde de 840 timer, som udføres for ansættelsesinstitutionen, aflønnes 
den ansatte med en timeløn, der udgør 1/1924 af den i §§ 3 og 4, fastsatte årlige løn. 

Cirkulærebemærkninger til § 7: 

Der kan ikke ydes betaling for merarbejde til ph.d.-stipendiater, jf. dog § 7, stk. 3. 

Ansættelsesmyndigheden er forpligtet til at udbetale fuld løn, selv om institutionen inden for 3 års-perioden ikke 
udnytter de 840 arbejdstimer, som er nettoarbejdstimer. Arbejdsopgaverne kan bestå i formidling, forskning, 
undervisning, biblioteksarbejde eller andre faglige opgaver (bortset fra opgaver af administrativ karakter), der kan 
aflaste det øvrige videnskabelige personale. 

Det forudsættes, at der normalt i forbindelse med ansættelsen som ph.d.-stipendiat foretages en hensigtsmæssig 
tilrettelæggelse af såvel studieplaner som arbejdsopgaver over forskeruddannelsens samlede forløb. Endvidere 
forudsættes det, at arbejdsopgaverne inden for de 840 arbejdstimer normalt aftales endeligt og gensidigt 
forpligtende for et semester ad gangen. 

Efter konkret begrundet ansøgning kan ph.d.-stipendiaten i særlige tilfælde bevilges nedsat tid (reduktion i de 840 
arbejdstimer) mod tilsvarende reduktion i lønnen. Ved f.eks. fuldt bortfald af de 840 arbejdstimer svarer det til en 
reduktion på 1/6 af lønnen i hele stipendiatperioden. Efter aftale mellem stipendiaten og institutionen er der 
mulighed for at aftale arbejde ud over de 840 timer, såfremt det er foreneligt med studiet, jf. § 7, stk. 3. 

§ 8. Tjenestefrihed 

Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis der er enighed mellem ph.d.-stipendiaten, uddannelsesinstitutionen og 
ansættelsesmyndigheden. 

I øvrigt gælder overenskomstens bestemmelser om tjenestefrihed. 

§ 9. Ansættelsesforholdets ophør 

Ph.d.-stipendiater er omfattet af opsigelses- og afskedigelsesreglerne i overenskomsten med den i stk. 2 nævnte 
undtagelse. 

Stk. 2. Når indskrivningen ved den højere uddannelsesinstitution ophører eller bringes til ophør, ophører 
ansættelsen uden særligt varsel, medmindre andet er aftalt. 

Cirkulærebemærkninger til § 9: 

Ved ansættelsesperiodens udløb ophører ansættelsen uden særligt varsel. 

Indskrivningen kan bringes til ophør efter ph.d.-stipendiatens eget ønske eller i henhold til be-stemmelserne i 
Uddannelses- og Forskningsministeriet bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden. 

Afskedigelse kan normalt ikke begrundes med bevillingsmangel. 



§ 10. Dækning af udgifter 

Ph.d.-stipendiater er ikke omfattet af overenskomstens regler om dækning af udgifter i forbindelse med 
tjenesterejser. 

Cirkulærebemærkning til § 10: 

Dette er dog ikke til hinder for, at der i forbindelse med rejser og udlandsophold i konkrete tilfælde kan dækkes 
omkostninger, der er forbundet hermed, dog højst svarende til de for tjenestemænd gældende regler for 
befordringsgodtgørelse samt time- og dagpenge. 

§ 11. Flyttegodtgørelse 

Ph.d.-stipendiater er med virkning fra 1. oktober 2018 omfattet af overenskomstens § 24 om flyttegodtgørelse. 

 

  



Bilag 5a 
Aftale om ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske 

institutioner 
- 

Ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet indskrives til forskeruddannelse i udlandet, kan ansættes efter protokollatet 
om ph.d.-stipendiater på følgende betingelser: 

§ 1. Studieindsats 

Ph.d.-stipendiaten har pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat for forløbet, men er ikke forpligtet til at 
udføre det arbejde, der er anført i § 7, stk. 2 i protokollatet om ph.d.-stipendiater (bilag 5). 

§ 2. Løn 

Den årlige basisløn udgør 231.987 kr. netto. 

§ 3. Pensionsbidrag 

Pensionsbidraget udgør årligt 43.265 kr., hvoraf 14.422 kr. er den ansattes egetbidrag og 28.843 kr. er 
arbejdsgiverbidraget. 

Stk. 2. Den del af pensionsbidraget, der overstiger 16,8 pct. – det vil sige 759 kr. – kan efter den ansattes valg 
udmøntes som løn, jf. § 11 i overenskomsten. 

Cirkulærebemærkninger til § 2 og § 3: 

Som for øvrige ph.d.-stipendiater er arbejdsgiver den myndighed, der udsteder ansættelsesbrev til ph.d.-
stipendiaten. 

Løn og pensionsbidrag er anført i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012). Lønnen er fastsat under hensyn til, at 
den forudsættes at være skattefri i Danmark efter reglerne i Ligningslovens § 33A. Der kan dog ikke samtidig 
hermed udbetales ydelser efter Ligningslovens § 7, litra r, eller § 9, stk. 5, dvs. at ph.d.-stipendiaten under 
opholdet ved den udenlandske uddannelsesin-stitution ikke kan ydes time- og dagpenge. 

Pensionsbidraget er beregnet som 17,1 pct. af 85 pct. af 297.660 kr. i årligt grundbeløb (beregningsgrundlaget). 

 

  



Bilag 5b 
AFtale om vilkår for ph.d.-stipendiater, som er indskrevet ved Det Europæiske 

Universitetsinstitut i Firenze 
- 

§ 1. Dækningsområde 

Denne aftale omfatter ph.d.-stipendiater, der er indskrevet ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. 

§ 2. Ph.d.-uddannelsen ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze 

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet ved en mellemstatslig konvention og finansieres af EU-
landene i fællesskab. Instituttets formål og rammer er fastlagt ved konvention mellem medlemslandene. 

Uddannelsen ved Det Europæiske Institut i Firenze er tilrettelagt som et 4-årigt forløb. Stipendiaterne indskrives 
med henblik på erhvervelse af en ph.d.-grad. 

§ 3. Løn og pension 

Ph.d.-stipendiater ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze følger i de første 3 studieår aftale om ph.d.-
stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske institutioner, jf. protokollat om ph.d.-stipendiater 
(bilag 5a i Overenskomst for akademikere i staten). 

Stk. 2. Såfremt ph.d.-stipendiaten opfylder betingelserne for at opnå stipendium i det fjerde studieår, følger ph.d.-
stipendiaten fortsat aftale om ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske institutioner. 

Lønnen i det fjerde studieår reduceres med værdien af det stipendium, der udbetales fra Det Europæiske 
Universitetsinstitut i Firenze. 

Stk. 3. Der ydes pension efter § 3 i aftale om ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske 
institutioner. 

 

  



Bilag 5c 
Aftaleom aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med 

forskeruddannelsen 
- 

I henhold til den mellem Finansministeriet og Akademikerorganisationerne indgåede hovedaftale af 28. maj 1991 
er der mellem Finansministeriet og Akademikerne aftalt følgende om aflønning af ph.d.-studerende for 
arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen. 

Cirkulærebemærkninger: 

Denne aftale omfatter kun ph.d.-studerende, der ikke er omfattet af protokollatet om ph.d.-stipendiater. 

Det drejer sig f.eks. om ph.d.-studerende, som: 

1) Er indskrevet til forskeruddannelse før opnået kandidatgrad, eller 
2) Er indskrevet til forskeruddannelse efter opnået kandidatgrad, men ikke er ansat som ph.d.-stipendiat (det 
kan f.eks. være en person, hvis ph.d.-stipendium er ophørt, men endnu ikke har færdiggjort sin ph.d.-
afhandling). 

Hvis ansættelsesforholdet varer mere end 1 måned, og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 
timer (beregnet over en periode på 4 uger), har arbejdsgiveren pligt til skriftligt at underrette arbejdstageren om 
vilkårene for ansættelsesforholdet (jf. Finansministeriets cirkulære af 14. juni 2002 om arbejdsgiverens pligt til at 
underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet). 

§ 1. Område 

Aftalen omfatter ph.d.-studerende, som i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse om 
ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden er indskrevet som ph.d.-studerende, men ikke er ansat som ph.d.-stipendiat. 

Stk. 2. Arbejdsopgaverne består i undervisningsopgaver, bistand ved forskningsprojekter, formidling og andet 
arbejde, der kan aflaste det øvrige videnskabelige personale. 

§ 2. Løn 

Der ydes en timeløn pr. arbejdstime på 199,22 i grundbeløb. 

Stk. 2. Udbetalingen sker månedsvis bagud. 

§ 3. Lønregulering 

Den i § 2 nævnte timeløn reguleres efter bestemmelserne herom i overenskomsten. 

§ 4. Feriegodtgørelse 

Til timelønnen (jf. § 2) ydes feriegodtgørelse efter ferielovens regler, for tiden 12,5 pct. 

§ 5. Opsigelse mv. 

Ved ansættelsesperiodens udløb ophører ansættelsen uden særligt varsel. 



Stk. 2. Ansættelsesforholdet kan i øvrigt bringes til ophør efter de gældende op-sigelsesvarsler for timelønnede 
ikke-funktionærer i overenskomsten. 

Der kan for det enkelte ansættelsesforhold mellem arbejdsgiveren og den ansatte aftales længere 
opsigelsesvarsel. 

 


