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S A G S N O T A T  4 SEPTEMBER 2017 

Vedr. Retningslinjer for ph.d.-studerendes medvirken ved 
undervisning ved Det Teologiske Fakultet 

 

 

   

For hver enkelt ph.d.-studerende aftales det mellem vejleder, afdelingsleder 
og den pågældende studerende, hvordan erfaring med undervisning eller 
anden form for vidensformidling bedst kan opnås inden for rammerne af den 
pågældende uddannelse (jf. ph.d.-bekendtgørelsen, § 8 stk.5).  
 
Aftalen, der følger de nedenstående retningslinjer, godkendes af ph.d.-
skolelederen og indgår i ph.d.-planen. 
 
(a) Hvor den ph.d.-studerendes projekt falder inden for fagområderne under 

Fakultetets uddannelser medvirker den ph.d.-studerende som hovedregel 
ved undervisning under en af disse uddannelser. Den ph.d.-studerende 
fungerer i så fald som hjælpelærer i vejlederens eller en anden fastansat 
undervisers rekvirerede undervisning og på vejlederens ansvar. Den 
ph.d.-studerende afholder ikke eksamen, men kan på vejlederens eller 
anden fastansat undervisers ansvar medvirke ved bedømmelse af skrift-
lige opgaver på bacheloruddannelsen i teologi. Det nærmere indhold og 
omfang af den ph.d.-studerendes medvirken ved undervisning og opga-
veretning mv. aftales mellem den ph.d.-studerende, vejlederen og afde-
lingslederen, idet omfanget af den ph.d.-studerendes undervisningsbe-
lastning fastlægges i henhold til den til enhver tid gældende ph.d.-
bekendtgørelse og de af Fakultetet fastlagte regler.  

 
(b) Hvor den ph.d.-studerendes projekt falder uden for fagområderne under 

Fakultetets uddannelser, opnås erfaring med undervis-
ning/vidensformidling som hovedregel på anden måde end ved under-
visning ved en af disse.  



 

SIDE 2 AF 2 Disse retningslinjer gælder for ph.d.-studerende, der er indskrives den 1. 
september 2017 og senere. Ph.d.-studerende, der er indskrevet inden 1. sep-
tember 2017, afvikler deres undervisningsforpligtelser efter den hidtidige 
ordning. 
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