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RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIG ERHVERVSPHD 

Retningslinjer for offentlig ErhvervsPhD 
9. februar 2016 

 

ErhvervsPhD-projekter i den offentlige sektor følger samme regler og betingelser som Erhvervs-

PhD-projekter i den private sektor (se retningslinjer for ErhvervsPhD) med undtagelse af de særlige 

betingelser og bedømmleseskriterier, der er listet i det følgende. 

 

Formålet med ErhvervsPhD i den offentlige sektor er: 

• at understøtte innovation og udvikling i den offentlige sektor gennem målrettede og anvendel-

sesorienterede forskningsprojekter 

• at uddanne forskere med indsigt i forskning og udvikling inden for den offentlige sektor 

• at opbygge netværk og understøtte videnudveksling mellem offentlige organisationer og forsk-

ningsinstitutioner 

 

Særlige betingelser 

Offentlige organisationer, der har bemyndigelse til at udstede ph.d.-grader kan ikke fungere som 

vært for et offentligt ErhvervsPhD-projekt, men kan til enhver tid fungere som universitetspartner. 

En ansøgning om ErhvervsPhD i den offentlige sektor skal være med navngiven kandidat. 

 

Bedømmelseskriterier for ErhvervsPhD i den offentlige sektor 

Der kræves ikke et kommercielt potentiale i et offentligt ErhvervsPhD-projekt. I stedet bedømmes 

projektet på den nyheds- og nytteværdi, det har for organisationen, samt på hvordan nytteværdien 

realiseres, og forventede resultater implementeres. 

 

Nytteværdi kan eksempelvis bestå i: 

• effektivisering 

• videnopbygning, der direkte øger organisationens kompetencer 

• systematisk videnspredning 

• en styrkelse af kvaliteten af organisationens arbejde eller ydelser 

 

Udover nytteværdien for organisationen skal et offentligt ErhvervsPhD-projekt være til nytte for 

samfundet. Projektet bliver derfor også bedømt på dets bredere samfundsnytte, som eksempelvis 

kan være, at den nytteværdi, projektet har for institutionen: 

• udbredes til andre lignende organisationer 

• fører til forbedrede livsvilkår for borgere i samfundet 

• eller forbedrer vilkår for erhvervslivet 

 

Finansiering af ErhvervsPhD-projekter i den offentlige sektor 

Offentlige institutioner kan altid søge om at få godkendt et ErhvervsPhD-projekt. Når der ikke er 

afsat særlige midler til offentlige projekter, skal den offentlige institution selv afholde alle udgifter, 

inkl. udgifter til universitetet, hvis der opnås godkendelse. 

Når der er afsat særlige midler til offentlige projekter, kan der opnås tilskud på samme vilkår som 

for ErhvervsPhD-projekter i den private sektor. 


