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Retningslinjer for kompensation til eksterne un-
dervisere på SDC’s kandidatuddannelser 
 
Kompensation til de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt per-
sonale til SDC i Kina sker på baggrund af retningslinjerne i notatet Kompensation fra SDC 
sekretariatet 2019. 
 
I forbindelse med gennemførelsen af uddannelsesaktiviteterne kan der være behov for at 
tilknytte ikke-universitetsansatte undervisere eller undervisere med delvis ansættelse 
ved et dansk universitet (eksempelvis en klinisk professor med kombineret ansættelse 
på et universitetshospital og på et universitet). 
 
Undervisere fra Danmark, som rejser til Kina for at undervise på en SDC-kandidatuddan-
nelse, udløser kompensation ud fra retningslinjerne i notatet Kompensation fra SDC se-
kretariatet 2019, dvs.: 

a. Kun aktiviteter i Kina udløser kompensation 
b. Kompensationen beregnes på baggrund af længden af opholdet i Kina samt den 

pågældende undervisers stillingskategori. 
c. SDC sekretariatet dækker udgifter til en returrejse mellem Danmark og Kina (op 

til 10.000 kr.) samt udgifter til en fagligt begrundet indenrigsrejse i Kina (op til 
2.000 kr.). 

 
For ikke-universitetsansatte undervisere gælder det at: 

1. SDC sekretariatet udbetaler kompensation direkte til det danske universitet, hvor 
uddannelsen formelt er forankret og ikke til den enkelte underviser eller dennes 
arbejdsgiver. 

2. Det danske universitet, som modtager kompensationen fra SDC sekretariatet, er 
ansvarlig for at indgå en aftale om honorering af ikke-universitetsansatte under-
visere og forestå den efterfølgende udbetaling enten til underviseren direkte eller 
til dennes arbejdsgiver. 

For undervisere med delvis ansættelse på et dansk universitet gælder det at: 
1. SDC sekretariatet udbetaler kompensationen direkte til det universitet, hvor un-

derviseren er delvist ansat. Universitetet er herefter ansvarlig for en eventuel vi-
dereførelse af hele eller dele af kompensationen til anden arbejdsgiver.  

Kompensationen for ovenstående personer udbetales primært i forbindelse med gen-
nemførelse af undervisningsaktiviteter. Der gives dog mulighed for, at der herudover kan 
udbetales kompensation for eksterne underviseres deltagelse i relevante workshops, se-
minarer m.v. ud fra de ovenfor beskrevne retningslinjer.  
 



 

Bemærk: Inddragelse af eksterne undervisere ansat ved kinesiske eller internationale 
universiteter, institutioner og virksomheder skal finansieres gennem det fælles SDC-se-
kretariat i Beijing og forudsætter forudgående godkendelse fra både den danske og den 
kinesiske SDC direktør. 
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