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Doktoranden

Vejledning til doktoranden
I det følgende gives en vejledning til doktoranden om, hvad der skal ske i
forbindelse med indlevering af doktorafhandling, forud for forsvaret af
afhandlingen og endelig om overrækkelse af doktorbeviset.
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Om indlevering af afhandling
Sammen med ansøgningen om, at afhandlingen antages til bedømmelse,
indsender/afleverer doktoranden følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

5 eksemplarer af afhandlingen
Resumé af afhandlingen
Doktorandens CV
Erklæring fra doktoranden om evt. medforfattere (Bekg. §5, stk.2)
Erklæring om, hvorvidt afhandlingen tidligere har været underkastet
bedømmelse (Bekg.§4, stk.2, 3).
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Sagen bliver herefter forelagt den pågældende faglige referencegruppe under
Akademisk Råd for nedsættelse af bedømmelsesudvalg.
Se endvidere ”KVL’s regelsæt vedr. Akademisk Råd vedr. ph.d.-, doktor- og
æresdoktorgrader” på følgende link:
http://www.life.ku.dk/English/Maalgruppe/Employees/phd_intra/Useful_Links
/Doctoral_degree.aspx (Regelsæt med udfyldende bestemmelser til vedtægten
vedr. Akademisk Råd af april 2006)
Sagens udfald bliver meddelt doktoranden, og hvis denne er positiv bliver der
sendt brev til doktoranden om sammensætningen af det nedsatte
bedømmelsesudvalgs. Doktoranden har herefter indsigelsesfrist på 2 uger fra
brevets datering.
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Efter modtagelsen af indstillingen fra bedømmelsesudvalget (senest 8 måneder
efter), fremsendes denne til den faglige referencegruppe der herefter indstiller
om antagelse eller forkastelse af afhandlingen.

Om handlinger forud for forsvar
Doktoranden
- henvender sig til Uddannelse og Studerende vedr. fastsættelse af dato
for forsvar
-

afleverer senest 4 uger før forsvarets afholdelse 13 eksemplarer af
afhandlingen til Uddannelse og Studerende.

-

På titelbladets bagside skal fremgå følgende tekst:

Denne afhandling er af den faglige referencegruppe for xxx under
Akademisk Råd ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin
og Naturressourcer antaget til offentligt forsvar for den yyy doktorgrad
København, den ……………..

NN
Ordførende for den faglige referencegruppe
for xxx under Akademisk Råd

Der indføjes en af følgende mulige angivelser for xxx:
Den faglige referencegruppe for
- Jordbrugsvidenskab
- Husdyrbrugs- og veterinærvidenskab
- Levendsmiddel-, ernærings- og grundvidenskab
Til forsvar for yyy
-

den veterinærvidenskabelige
den jorbrugsvidenskabelige
den naturvidenskabelige
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Navn på ordførende oplyses af Uddannelse og Studerende.
Desuden anføres tid og sted (auditorium og adresse) for
forsvarshandligen.
-

sørger for, at afhandlingen mindst 4 uger før det offentlige forsvar kan
købes i SL-Books, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C.
http://www.slbooks.dk/shop/home.do e-mail: slbooks@slbooks.dk

-

afleverer udkast til pressemeddelelse. Doktoranden kontakter
Kommunikationsafdelingen
http://www.life.ku.dk/om_life/organisation/administration/kom.aspx i
god tid forinden og afleverer det endelige udkast til Uddannelse og
Studerende

Det har tidligere været muligt at søge støtte til trykning af afhandlingen i
Forskningsstyrelsen, men Forsknings- og Innovationssyrelsen har oplyst, at
denne mulighed er bortfaldet.
Alle spørgsmål i relation til ovenstående er man velkommen til at rette til
undertegnede telefonisk 35332172 eller pr. e-mail (lzb@life.ku.dk).

Med venlig hilsen

Lillian Zeuthen Bjørnseth
Afdelingsleder

