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Guidelines for ECTS udregning
Den samlede Ph.d.uddannelse svarer til 180 ECTS. Et årsværk udgør 60
ECTS. Ph.d.kursus-delen udgør 30 ECTS svarende til et halvt årsværk. 1
ECTS point svarer til 28 timers arbejde.
Kun godkendte ph.d.kurser kan tilskrives ECTS point. Kurser under ph.d.niveau godkendes ikke, men kan eventuelt henregnes under de 840 timers
arbejdsforpligtelse. Forskerkurser, seminarer og konferencer, der udbydes
her i huset eller ved andre danske og internationale institutioner skal godkendes af ph.d.vejlederen og ph.d.skolelederen. Kurser der ikke er udbudt
som ph.d.kurser skal tilsvarende godkendes af ph.d.-vejlederen og
ph.d.skolelederen for at tælle som ph.d.kurser, og der skal i alle tilfælde foreligge dokumentation for deltagelse som vedlægges halvårsrapporten.

ECTS udregning
Ph.d. kursers ECTS værdi udregnes ud fra tre aktiviteter præsentation, præsens og forberedelse. Det antal timer, der er anvendt på hver af disse tre aktiviteter lægges sammen, og tallet divideres med 28. Decimaler rundes op
eller ned til en decimal efter gældende principper.
Præsens: 1 kursusdag beregnes til 7 timer

Forberedelse: der skelnes mellem 1) minimal forberedelse (årsmøder og
konferencer) som ansættes til 1 time 2) omfattende forberedelse f.eks. læsning af tekster (ikke abstracts og papers), beregnes 2 timer pr time, det vil
sige 14 timer per kursusdag. Dette er standard for de fleste forskerkurser 3)
ekstraordinær omfattende forberedelse ud over, hvad der normalt forventes.
Dette forekommer yderst sjældent, kræver omhyggelig dokumentation og
arbejdsbelastningen skal fremgå af kursusannonceringen. Her kan forberedelsesaktiviteten beregnes som 5 timer per time.
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Præsentation: Hvis den studerende kan fremlægge dokumentation for præsentation af paper, forelæsning eller anden tilsvarende aktivitet ved en konference eller et kursus, kan der beregnes 42 timers forberedelse svarende til
1,5 ECTS points oven i den øvrige ECTS vægt. Som en hovedregel lægges
timer anvendt på præsens og forberedelse sammen og tallet divideres med
28, og ved præsentation adderes det fremkomne tal med 1,5 ECTS point.
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