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Til MATH’s ph.d.-studerende samt ph.d.-vejledere 
 
Nedenstående til orientering 
 
 
 
 
Økonomiske rammer for ph.d.-studerende ved udlandsrejser/ophold 
 
Konferencer og lignende (af 1-2 ugers varighed): 
Følgende udgifter refunderes: Rejsen t/r 
(I den udstrækning disse ikke Hotel eller anden boligudgift 
dækkes af arrangør). 
 
Lønnede ph.d.-studerende: Der udbetales time-/dagpenge (66% af aktuel sats) 
under opholdet, dog fratrækkes gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen 
(konferencen). Satser fremgår af cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. 
Ph.d.-studerende med SU-stipendium (del A): Der kan/må ikke udbetales 
time/dagpenge. Efter aftale med instituttet refunderes der, mod forevisning af 
bon(er), faktiske udgift(er) til fortæring, dog max. 66% af time/dagpenge satsen – 
se ovenfor. 
 
 
Længerevarende udlandsophold: 
Følgende udgifter refunderes: Rejsen t/r 
 Forsikring/visum 
 Evt. vaccination 
 
Ph.d.-studerende på Del A og B 
Ved udlandsophold på mindre end 3 mdr. yder instituttet et tilskud på kr. 1.000,- 
pr. mdr. til dokumenterede ekstraudgifter (boligudgifter). 
 
Ph.d.-studerende på Del A 
Ved udlandsophold på mere end 3 mdr. ydes et tilskud på kr. 2.000,- pr. mdr., 
dog max 12 mdr., til dækning af dokumenterede ekstraudgifter (bolig).  
 
Ph.d.-studerende på Del B 
Ved udlandsophold på mere end 3 mdr. yder instituttet et tilskud til dokumente-
rede udgifter (bolig) på kr. 1.000,- pr. mdr., dog max 6 mdr. 
 
Enkelte lande kan være forholdsvis dyre mht. boligudgifter. I disse tilfælde kan 
der, efter forhandling med institutlederen, ydes et ekstra tilskud til delvis dæk-
ning af ekstraudgifter til bolig, dog højst halvdelen. 
 
Anmodning om tilskud til dokumenterede ekstraudgifter skal ske skriftligt til in-
stituttet, Annette Møller. 
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Forud for deltagelse i workshops, sommerskoler, konferencer o.lign. samt ved 
længerevarende udlandsophold skal den ph.d.-studerende skriftligt ansøge insti-
tuttet om dækning af eventuelle udgifter hertil, med angivelse af overslag over 
disse; blanket forefindes på: 
https://data.imf.au.dk/cgi-bin/interfaces/blanket.cgi 
 
 

Niels O. Nygaard/Bent Ørsted/Annette Møller 


