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Kompensation fra SDC-sekretariatet 2017 

 

Kompensation for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale til Kina 

SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt 
personale til Kina indenfor rammerne af SDC-samarbejdet.  

Der skelnes overordnet set mellem to typer af ophold i Kina: 

1. Ophold hvor den udsendte medarbejder bidrager til undervisningen på én af SDC’s 
kandidatuddannelser i Beijing. 

2. Andre ophold, herunder forskningsophold, deltagelse i konferencer, seminarer, workshops, etc. 

 

For alle ophold gælder at 

 Kompensationen fra SDC-sekretariatet tilfalder ikke den udsendte medarbejder men universitetet, hvor 

vedkommende er ansat. Universitetet råder selv over den udbetalte kompensation. 

 Kun ophold i Kina som er forudgående skriftligt godkendt af SDC-sekretariatet udløser kompensation. 

Opholdets længde regnes i hele dage som de fremgår af flybilletten. 

 Universitetet afholder udgifterne forbundet med den udsendte medarbejders ophold i Kina, herunder 

lønudgifter, udgifter til indkvartering samt time-/dagpenge.  

 For ph.d.-studerende, der ikke er finansieret gennem SDC-samarbejdet, kan der kun ydes 

kompensation for ophold i Kina hvor formålet alene er undervisning på en SDC-kandidatuddannelse. 

 SDC-sekretariatet udbetaler ikke kompensation for udsendelse af administrativt ansatte medarbejdere. 

Opholdets karakter SDC-sekretariatet kompenserer det danske universitet med: 

Undervisning på SDC’s 
kandidatuddannelser 

 200 pct. af gennemsnitslønnen for den pågældende 
personalekategori 

 Rejseudgifter op til maksimalt 10.000 kr. pr. returrejse mellem 
Danmark og Kina (flybillet og rejseudgifter til og fra lufthavn på 
dansk jord inden for rammerne af statens tjenesterejseregler) samt 
maksimalt 2.000 kr. til fagligt begrundede indenrigsrejser (t/r med 
fly, tog) i Kina. SDC-sekretariatet dækker ikke udgifter til 
lokaltransport (taxa, bus, lufthavnstransport, m.v.) i Kina. 

Andre ophold  144 pct. af gennemsnitslønnen for den pågældende 
personalekategori 

 Rejseudgifter op til maksimalt 10.000 kr. pr. returrejse mellem 
Danmark og Kina (flybillet og rejseudgifter til og fra lufthavn på 
dansk jord inden for rammerne af statens tjenesterejseregler) samt 
maksimalt 2.000 kr. til fagligt begrundede indenrigsrejser (t/r med 
fly, tog) i Kina. SDC-sekretariatet dækker ikke udgifter til 
lokaltransport (taxa, bus, lufthavnstransport, m.v.) i Kina. 
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 For deltidsansatte ved danske universiteter justeres kompensationen fra SDC-sekretariatet så den 

svarer til den reelle ansættelsesgrad. 

 Kompensationen fra SDC-sekretariatet udbetales bagudrettet og efter fremsendelse af elektronisk 

faktura fra universitetet, hvilket skal ske senest en måned efter den udsendte medarbejder har 

afsluttet sit ophold i Kina. 

Gennemsnitslønningerne i Finansministeriets forhandlingsdatabase udgør pr. 3. kvartal 2016: 

Stillingstype Ph.d.-studerende Adjunkt, 
forsker, postdoc 

Lektor, seniorforsker Professor 

Årlig gennemsnitsløn 408.196 kr. 515.228 kr. 632.353 kr. 827.201 kr. 

 

Bemærk:  

Fra 2017 og frem kompenserer SDC-sekretariatet ikke længere for arbejdsopgaver udført på dansk jord, 

herunder kursuskoordination, forberedelse af undervisning, vejledning af studerende, bedømmelse af 

eksamensopgaver, etc. Honorering af disse arbejdsopgaver er fremover indregnet i kompensationen for 

undervisningsophold i Kina. 

Vejledning af studerende i forbindelse med specialer og internships udløser fortsat kompensation. 

 

Medfinansiering af ph.d.-stipendier  

SDC-sekretariatet yder medfinansiering til igangsættelsen af nye ph.d.-forløb, som understøtter og styrker 

det dansk-kinesiske forsknings- og uddannelsessamarbejde inden for rammerne af SDC-samarbejdet. Der 

ydes kun medfinansiering til ph.d.-forløb, som på forhånd er opslået efter aftale med den kinesiske side og 

hvor den kommende kinesiske værtsinstitution allerede ved opslaget har accepteret at fungere som vært 

for den ph.d.-studerende. Den ph.d.-studerende skal opholde sig i et kinesisk forskningsmiljø, som er aktivt 

involveret i undervisningen ved SDC’s kandidatuddannelser.  

Medfinansieringen til ph.d.-stipendier ydes i tilskud af ½ mio. kr., 1 mio. kr., samt 1½ mio. kr. med følgende 

sammenhæng mellem finansieringen og længden af ophold i Kina: 

 

 

 

For medfinansiering af ph.d.-stipendier gælder at 

 Medfinansieringen fra SDC-sekretariatet tilfalder universitetet, hvor den ph.d.-studerende ansættes. 

 Universitetet afholder udgifterne forbundet med ansættelsen af den ph.d.-studerendes, herunder 

lønudgifter samt udgifter til rejse og evt. ophold i forbindelse med den ph.d.-studerendes ophold i Kina. 

 

Ophold i Kina Min. 6 mdr. Min. 9 mdr. Min. 12 mdr. 

SDC finansiering ½ mio. kr. 1 mio. kr. 1½ mio. kr. 
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SDC-sekretariatet yder ikke medfinansiering til allerede igangsatte ph.d.-forløb.  

 

I forbindelse med ansættelsen af den ph.d.-studerende udarbejder SDC-sekretariatet et bevillingsbrev, 

hvoraf yderligere krav vil fremgå. 

 

Medfinansiering af postdoc-stipendier  

SDC-sekretariatet yder medfinansiering til postdoc-stipendier, som understøtter og styrker det dansk-

kinesiske forskningssamarbejde samt sikrer kobling mellem de forskningsmæssige og uddannelsesmæssige 

aktiviteter ved SDC i Beijing.  

Medfinansieringen til et postdoc-stipendium udgør 750.000 kr. Det er et krav for opnåelse af 

medfinansiering, at postdoc-stipendiaten tilbringer en samlet periode på minimum 6 måneder i et kinesisk 

forskningsmiljø, som er aktivt involveret i undervisningen ved SDC’s kandidatuddannelser. Endvidere 

kræves det, at postdoc-stipendiaten også selv skal varetage undervisningsopgaver ved SDC’s 

kandidatuddannelser. 

Der afsættes ét stipendium pr. uddannelsesprogram årligt. Ansættelsen af postdoc-stipendiaten sker i 

enighed mellem Principal Coordinator for det pågældende forskningstema og Head of Educational 

Programme for den pågældende kandidatuddannelse. 

For medfinansiering af postdoc-stipendier gælder: 

 Medfinansieringen fra SDC-sekretariatet tilfalder universitetet, hvor postdoc-stipendiaten ansættes. 

 Universitetet afholder udgifterne forbundet med postdoc-stipendiatens ophold i Kina, herunder 

lønudgifter, rejseudgifter samt evt. udgifter til indkvartering samt time-/dagpenge.  

 

Medfinansieringen fra SDC-sekretariatet kan kun anvendes til igangsættelse af nye postdoc-forløb.  

I forbindelse med ansættelsen af postdoc-stipendiaten udarbejder SDC-sekretariatet et bevillingsbrev, 

hvoraf yderligere krav vil fremgå. 

 

Kompensation til PC’s og HEP’s hjemuniversitet  

SDC-sekretariatet yder kompensation på 100.000 kr. årligt til universitetet, hvor den danske Principal 
Coordinator (PC) er ansat samt 500.000 kr. årligt til universitetet, hvor den danske Head of Educational 
Programme (HEP) er ansat. Universitetet råder selv over det udbetalte beløb. 

 

Kompensation for vejledning af specialestuderende samt studerende i 
internship 

SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for ansattes vejledning af specialestuderende ved 

SDC samt for SDC-studerende i internship.  
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Vejledning af studerende i internship 

ECTS  30 

Vejledning Beløb/ stud 6.000 kr.  

 
Vejledning af studerende i internship inkluderer: 

 Vejledning af studerende 

 Fungere som eksaminator ved prøven 

Vejledning af specialestuderende 

ECTS  30 45 60 

Hovedvejledning Beløb/ stud 10.000 kr.  15.000 kr.  20.000kr.  

Medvejledning Beløb/ stud 4.000 kr. 6000 kr. 8000 kr. 

 
Vejledning af specialestuderende inkluderer: 

 Vejledning af specialestuderende i samarbejde med hoved- eller medvejleder 

 Fungere som eksaminator i specialeforsvaret 

I forbindelse med specialevejledning, udbetales der kun kompensation for enten hovedvejledning eller 
medvejledning. Universitetet råder selv over det udbetalte beløb. 
 
SDC-sekretariatet retter henvendelse til universiteternes relevante regnskabsenheder forud for 
udbetalingen. 

 

Støtte til andre aktiviteter i Kina 

SDC-sekretariatet kan i særlige tilfælde yde støtte til gennemførelse af andre faglige aktiviteter og 

arrangementer, som ikke er omfattet af ovenstående kompensationsstruktur. SDC-sekretariatet skal 

ansøges skriftligt om støtte forud for arrangementets afholdelse. 

 

 

 

Opdateret 12.01.2017 

 


