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INDLEVERING AF DOKTORDISPUTATS - 
RETNINGSLINIER 

Arkitektskolen Aarhus kan tildele doktorgraden i arkitektur --- doctor architecturae ( 

dr.arch.) kan tildeles afhandlinger indenfor fagområdet arkitektur. Tildelingen af 

doktorgraden sker på grundlag af en afhandling, der viser, at forfatteren har en 

betydelig videnskabelig indsigt og modenhed og med afhandlingen har bragt 

videnskaben et væsentligt skridt videre. 

 

Nedenstående retningslinier hviler på Bekendtgørelse nr. 392 af 25.05.2005. om 

Doktorgrader ved visse institutioner under Kulturministeriet, dog med den rettelse 

at Fagligt Råd og ikke Skolerådet tildeler graden, som følge af ændret 

stillingsstruktur. 

 

For nærmere oplysninger om kriterier, behandling, bedømmelse, forsvar etc. 

henvises til bekendtgørelsens ordlyd. 

 

Indlevering af afhandling 

Doktorafhandlinger indleveres i 1 eksemplar og afhandlingens sprog skal være 

enten dansk, norsk, svensk eller engelsk. De afleveres til Arkitektskolen Aarhus’ 

forskningsadministration, der udsteder en kvittering og informerer om forløbet. 

 

Følgende skal indleveres sammen med afhandlingen 

• Et resumé af afhandlingen på hhv. dansk og engelsk (længde 10-15 sider) --- 1 

eksemplar. 

• Et dokument som redegør for de dele af materialet, der evt. tidligere har været 

genstand for andre bedømmelser, og med underskrift bekræfter, at 

afhandlingen ikke tidligere har været taget under bedømmelse med henblik på 

erhvervelse af doktorgraden.  

• Hvis der er medforfattere på afhandlingen, vedlægges underskrevne 

medforfattererklæringer med præcise angivelser af medforfatternes respektive 

andel i den indleverede afhandling. 

• Bevis for kandidatgrad, evt. ph.d.-grad eller andre højere grader eller 

dokumentation for betydelige forskningsresultater. 
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Bedømmelse 

Når afhandlingen er indleveret, og der er udstedt kvittering, står Arkitektskolen 

Aarhus’ forskningsadministration for det videre forløb. 

 

Vurdering af afhandlingen 

Rektor udpeger efter samråd med skolens Forskningsudvalg en forskningsfaglig 

kompetent person, der vurderer, om afhandlingen opfylder bekendtgørelsens 

kriterier for at blive taget under bedømmelse. Hvis afhandlingen kan tages under 

bedømmelse, orienteres forfatteren hurtigst muligt pr. mail og anmodes om at 

sende yderligere eksemplarer af afhandlingen til brug ved bedømmelsen. Når 

Rektor har nedsat et bedømmelsesudvalg, orienteres forfatteren om udvalgets 

sammensætning. 

Hvis afhandlingen ikke kan tages under bedømmelse, modtager forfatteren hurtigst 

muligt et skriftligt, begrundet afslag. 

 

Forberedelse til forsvaret 

Når en doktorafhandling er antaget til forsvar, aftaler forfatter, formand for 

bedømmelsesudvalget og skolens Forskningsadministration tidspunkt for 

forsvarshandlingen. 

 

Senest 4 uger før forsvaret skal afhandlingen være tilgængelig for offentligheden, 

og forfatteren skal oplyse, hvordan eksemplarer af afhandlingen kan erhverves. 

 

Forsvaret er offentligt og annonceres på web og i dagspressen. Eventuelle øvrige 

offentliggørelser sørger doktoranden for.  
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