
Ph.d.-bedømmelsesudvalget på Psykologi har specificeret kriterierne yderligere: 

Faglige kvalifikationer 
1) Karakterer opnået på den adgangsgivende bachelor- og kandidatuddannelse 

 
2) Andre videnskabelige kvalifikationer (fx at ansøgeren har arbejdet som 

forskningsassistent; deltaget i videnskabelige konferencer; skrevet videnskabelige 
artikler; været i forskningspraktik; fungeret som underviser [eller tilsvarende]) 

 
 

Projektforslagets kvalitet 
3) Sammenhæng og videnskabelig relevans 

Her vurderes det, hvorvidt projektet har et sammenhængende, overordnet mål, og om det 
har potentiale til bidrage teoretisk eller praktisk til fagområdet. Sidstnævnte bør blive 
tydeligt demonstreret ved en litteraturgennemgang, som dækker projektets vigtigste 
teoretiske og empiriske baggrund og dets centrale begreber samt den nuværende/state-of-
the-art viden inden for fagområdet. 

 
4) Design og metodekvalitet 

Her vurderes projektets/projekternes design i forhold til formål, forskningsspørgsmål 
og/eller hypoteser samt klarheden og detaljeringsgraden af metode- og 
materialebeskrivelsen. Ved empiriske studier kan disse detaljerne dække over design og 
procedurer, brug og rekruttering af deltagere, målinger eller andre dataindsamlingsmetoder, 
udstyr til eksperimenter og dataanalysestrategier. 

 
5) Projektets gennemførlighed 

Her vurderes det, om det anses for sandsynligt, at projektet kan føre til en ph.d.-grad inden 
for stipendiets tidsramme. Dette forudsætter, at projektets påtænkte tidsramme er realistisk 
mht. projektets praktiske aspekter, som fx deltagerrekruttering, adgang til nødvendigt udstyr 
eller videnskabelige medarbejdere og samtykke fra eventuelle institutioner, der bidrager 
med forskningssamarbejde eller deltagerrekruttering. Det forudsætter også, at kvaliteten og 
omfanget af det påtænkte projekt er tilstrækkelige til et ph.d.-projekt. Omfanget af et ph.d.-
projekt kan bedømmes ud fra kravet om, at en afhandling baseret på en samling af artikler 
(langt det mest almindeligt anvendte afhandlingsformat) normalt består af mindst tre 
videnskabelige artikler, der enten allerede er eller har potentialet til at blive publiceret i 
anerkendte videnskabelige tidsskrifter. 

 
6) Relevans for Instituttets forskning 

Da de primære vejledere for ph.d.-studerende på ph.d.-programmet for Psykologi skal 
være professorer eller lektorer ved Instituttet, skal ph.d.-projektet have relevans for 
Instituttets igangværende forskning. Information om forskningsenheder og 
forskningscentre ved Institut for Psykologi kan findes på denne side: 
http://psy.au.dk/en/research/research-centres-and-units/. 

 

Bemærk, at rent teoretiske projektforslag er ualmindelige, men vil blive taget i betragtning. 

http://psy.au.dk/en/research/research-centres-and-units/

