


Af tabellen kan du se, hvad dette er af skalatrinene på ny løn 

samt af de faste pensionsgivende tillæg. 

Husk også at søge om midler til at udbetale de særlige feriefri-

dage (5 dage per år), såfremt feriefridagene ikke afholdes. 

ATP og AUB 

I ansøgningen skal der også være midler til at betale ATP  

(Arbejdsmarkedets Tillægspension) og AUB (Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag). Begge er arbejdsgiverens bidrag. 

Lønbudget per måned

1. Løn netto kr.

2. Fast tillæg netto kr.

3. Evt. kvalifikationstillæg netto kr.

4. Eget pensionsbidrag af disse løndele (1/3 af 17,1 procent) kr.

5.  Feriepenge 12,5 procent af løn, tillæg samt eget pensions-

bidrag kr.

6.  Udbetaling af særlige feriefridage (5 per år) såfremt disse ikke

afholdes kr.

7.  Arbejdsgivers pensionsbidrag af nettoløn og tillæg (2/3 af 17,1

procent) kr.

8. Arbejdsgivers ATP-bidrag kr.

9. Arbejdsgivers AUB-bidrag kr.

Husk datoen for oprykning til næste skalatrin. 

Almindelige prisstigninger skal også indregnes. 

Stigningen i omkostninger forventes at være på 2,5 procent år-

ligt, hvorfor det ansøgte beløb skal opskrives med denne faktor 

hvert år, hvis du søger en bevilling der rækker flere år frem.  

Se Statens lønskala for ph.d.-stipendiater inkl. feriepenge 

Forskningsbevilling og evt. lønmodtager

Hvis du modtager et stipendium/forskningsbevilling, er du for-

melt set ikke lønmodtager, med mindre du modtager et ansæt-

telsesbrev fra en værtsinstitution, som påtager sig at admini-

strere stipendiet. 

Hvis du ikke finder en værtsinstitution og dermed ikke bliver 

lønmodtager, så kan der opstå problemer, hvis du bliver syg  

eller gravid i stipendieperioden. Kontakt DM, hvis du ønsker 

flere 

 oplysninger. 

Hvis du finder en værtsinstitution, skal du være opmærksom på, 

at institutionen skal have penge for at administrere stipendiet, 

stille vejleder til rådighed samt dække udgifter til rejser, udstyr, 

forsvar og meget andet. 

I hverdagen er der ikke den store forskel mellem værtsinstitutio-

nens egne ansatte og dig som eksternt finansieret ansat. Når du 

er ansat ved en institution, vil der ikke være problemer med hen-

syn til løn under sygdom og graviditet. Du kan også ligesom de 

fastansatte komme i betragtning ved fordeling af de tillæg, som 

institutionen og tillidsrepræsentanten forhandler lokalt. 

For begge grupper gælder det, at den, der har fået bevillingen, 

bærer et ansvar for at projektet bliver gennemført inden for den 

budgetterede periode. 

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger kan fås på Uddannelses- og Forskningsministe-

riets hjemmeside, hvor ansøgningsskemaerne også kan hentes:

www.ufm.dk

Information om EU’s forskningsprogrammer kan du finder her:

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-

innovation/eu-og-internationale-programmer


