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GSST guidelines i forbindelse med optag af
studerende med CSC– bevilling
Generelt
Når der er etableret kontakt med en potentiel GSST studerende er det vigtigt at være opmærksom
på, at personen skal søge ind gennem GSST’s fire årlige ansøgningsrunder på lige fod med andre
ansøgere. Der er ansøgningsfrist 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Dette er et krav også
for at kandidaten kan få et invitationsbrev, der fungerer som et betinget optagelsesbrev fra GSST
til brug ved CSC-ansøgninger. Invitationsbreve kan kun udstedes af GSST og ikke af
vejleder/programformænd. GSST henstiller til, at vejledere ikke lover optag som ph.d.-studerende
udenom GSST.
CSC har normalt to deadlines – 1.-20. marts samt en anden runde i slutningen af maj. Hvis ansøger
har kontaktet vejleder allerede i efteråret, bør han/hun søge optag ved enten november- eller
februar-runden, hvorefter vi kan lave et ”invitation letter”.

I særlige tilfælde
GSST kan efter aftale i særlige tilfælde vurdere en ansøger udenfor de officielle runder. For at
sagsbehandlingen skal forløbe mest hensigtsmæssigt, skal ansøger stadigvæk søge via GSSTs
hjemmeside, hvorefter ph.d.-skoleleder i samråd med vejleder og programudvalgsformand
vurderer om ansøger er kvalificeret til optag ved GSST. Det vil sige, at ansøger ikke skal vente de
normale 7 uger på svar, men kan få svar indenfor en kortere periode. Herefter kan GSST lave et
”invitation letter” til ansøger, hvori det fremgår, at ansøger vil blive optaget ved GSST betinget af
finansiering fra CSC. For hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at vejleder eller ansøger i disse
tilfælde kontakter GSST igen, når ansøgningen er uploadet.

Sagsgangen
1. Kontakt med potentiel ansøger
2. Skype-interview med ansøger. Bemærk at GSST pr. 2. februar 2013 også har indført krav
om bevis for engelskkundskaber for ansøgere udenfor EU, der ikke har engelsk som deres
modersmål eller har taget deres uddannelse på engelsk. Kravene er: IELTS: 6.5 point eller
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TOEFL: 560 (papirversion) eller 83 (internet-baseret). Se evt.
http://talent.au.dk/phd/scienceandtechnology/application/application-guide/
3. Ansøger søger gennem almindelig runde (skriver under ”finansiering”, at han/hun har
søgt/vil søge om penge ved CSC/andetsteds). GSST kan herefter lave et
invitationsbrev/betinget optag til den kvalificerede ansøger.
4. Når ansøger har sin finansiering på plads sender han/hun bevis herfor til GSST.
5. Ansøgningen behandles administrativt på lige fod med andre ansøgere (til trods for tilsagn
om optag).

Bemærk










GSST opkræver årligt bidrag på 30.000 kr. fra instituttet, som for øvrige ph.d.-studerende.
Ph.d.-studerende, der er indskrevet på ph.d.-studiet ved Aarhus Universitet med egen
finansiering, herunder f.eks. CSC-stipendiater, er ikke dækket af Aarhus Universitets
forsikring. Disse ph.d.-studerende skal selv tegne en personlig heltidsdækkende ansvars- og
ulykkesforsikring. For yderligere information om forsikringsforhold se venligst GSST’s
forsikringsguide: http://phd.au.dk/gradschools/scienceandtechnology/gsst-quick-guides/
I tilfælde af graviditet, barsel eller længerevarende sygdom er der ingen, der dækker CSCstipendiaters lønudgifter i forbindelse med orloven eller studietidsforlængelsen.
Ved eventuel afbrydelse af studiet før tid kan en studerende med CSC bevilling risikere at
skulle betale en bøde samt tilbagebetale hele eller dele af sit stipendium samt rejseudgifter
i forbindelse med opholdet.
Eftersom CSC-stipendiater ikke er ansatte ved AU er der ingen ”arbejdsforpligtelse”.
Vejleder skal være opmærksom på, at den studerende skal opfylde formidlingskravet.
Formidlingskravet kan eventuelt opfyldes ved at ansætte den studerende i en
undervisningsassistentstilling.
Den hidtidige dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina blev ophævet pr. 1.
januar 2013. Dette betyder, at den ph.d.-studerende kan være skattepligtig i Danmark og
derfor skal betale skat af sit CSC-stipendium. Hvor vidt den ph.d.-studerende er
skattepligtig til Danmark, kan kun afgøres af de danske skattemyndigheder. Man kan læse
mere om beskatning af stipendier her: http://ias.au.dk/taxation/taxation-of-short-termstays/.
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Tidslinje:
GSST gør opmærksom på, at der godt kan gå relativt lang tid fra udstedelsen af et invitationsbrev
til ansøger rent faktisk starter som ph.d.-studerende ved GSST. Dette er bl.a. grundet
sagsbehandlingstiden ved Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.







1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november – ansøgningsfrist for ph.d.-ansøgning, der
sendes til bedømmelse.
7 uger efter ansøgningsfrist: Tilbud om optagelse.
9 uger efter ansøgningsfrist: Optagelsespapirer og ansøgning om arbejds- og
opholdstilladelse – og eventuelt et yderligere antal uger før ansøgningen er fuldendt
(afhængig af ansøgers bopæl etc.).
1-2 måneder efter indsendelse af arbejds- opholdstilladelse: resultat foreligger på
ansøgningssted.
4-5 måneder fra ansøgningsfrist: studiestart.

