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Med dette notat ønsker ph.d.-skolen at præcisere reglerne for meritansøgning ifm. indskrivning til ph.d.-studiet
ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Aalborg Universitet.
I henhold til ph.d.-bekendtgørelsens § 7, stk. 3 kan universitetet godkende merit, såfremt det vurderes, at den
ph.d.-studerende forud for indskrivning til ph.d.-uddannelsen har gennemført uddannelseselementer, der svarer
til de i § 7, stk. 2 nævnte elementer 1.
Ved indskrivning på SUND, AAU kan man søge om merit for artikler, der er publiceret højst 3 år forud for indskrivningstidspunktet, forudsat at disse artikler ikke har været en del af en tidligere akademisk grad. Disse artikler kan medtages i ph.d.-afhandlingen forudsat godkendt meritansøgning. Ved meritansøgning skal der vedlægges en medforfattererklæring underskrevet af alle medforfattere for at belyse, hvad man har bidraget med
(design, indsamling, analyse, fortolkning, mm. – jf. SUNDs template for medforfattererklæringer 2.). Ansøgningen om merit skal redegøre for, hvor mange måneder der søges merit for. Derudover skal der kort redegøres
for artiklens sammenhæng med det foreliggende ph.d.-projekt og ph.d.-planen.
Desuden kan den ph.d.-studerende søge merit for ph.d.-kurser op til 15 ECTS point. Kurserne skal være gennemført højst 5 år forud for indskrivningstidspunktet og må ikke havde været en del af et andet uddannelsesforløb.
I tilfælde af indlevering uden tidligere indskrivning (jvf. §15 stk. 2) gælder ingen specifikke krav om publiceringstidspunkt. Ved indlevering redegøres for afhandlingens grundlag. Artiklerne skal i udgangspunktet være skrevet
efter kandidatgrad, idet der lægges til grund, at adgangen til ph.d.-uddannelse niveaumæssigt baseres på en
kandidatuddannelse. Der skal vedlægges en medforfattererklæring underskrevet af alle medforfattere for at belyse, hvad man har bidraget med (design, indsamling, analyse, fortolkning, mm. – jf. SUND template 3.). Ph.d.
kurser og eksternt samarbejde vurderes i overensstemmelse med ph.d. bekendtgørelse.
Godkendelse af ansøgninger om merit (artikler, kurser eller ekstern samarbejde) beror i alle tilfælde på en konkret vurdering i den enkelte sag.
En godkendt ansøgning om merit medfører en tilsvarende forkortelse af indskrivningsperioden.
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