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1. Indledning  

Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) er et dansk-kinesisk 
universitetssamarbejde mellem de 8 danske universiteter, Chinese Academy of Sciences 
(CAS) og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). SDC’s formål er at fremme 
og styrke samarbejde mellem danske og kinesiske forsknings- og læringsmiljøer. 
Samarbejdet omfatter aktiviteter inden for forskning, kandidat- og ph.d.-uddannelse inden 
for udvalgte områder, samt erhvervssamarbejde.     
 
Det danske SDC-sekretariat kompenserer de danske universiteter for deres engagement i 
relevante faglige aktiviteter inden for SDC-samarbejdet. Principperne for kompensation 
besluttes af den danske SDC-bestyrelse. 
 
 
2. Kompensation for online undervisning i foråret 2022 

På grund af Covid-19 er det ikke muligt for danske undervisere at rejse til Kina i foråret 
2022. Al undervisning på SDC’s kandidatuddannelser foregår derfor online og en 
alternativ kompensationsstruktur er besluttet af den danske SDC-bestyrelse for at 
imødekomme de særlige behov nedlukningen af SDC i Kina medfører. 
 
For foråret 2022 kompenseres der for undervisningsaktiviteter som flg.: 

• Kurser med dansk undervisningsbidrag udløser 20.000 kr. pr. ECTS svarende til 
600.000 kr. for et normalt semester (30 ECTS). For valgfag ydes tilsvarende 
kompensation. Der ydes ikke andre former for kompensation.  

• Kompensationen fordeles mellem de universiteter, som bidrager til 
undervisningen på baggrund af indmeldinger fra HEP’en. Udbetalingen sker 
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direkte fra SDC-sekretariatet til det pågældende universitet – der udbetales ikke 
midler fra SDC-sekretariatet direkte til undervisere.  

• Eksterne undervisere, forstået som undervisere uden ansættelse på et dansk 
universitet, kan udløse kompensation på lige fod med universitetsansatte. 
Udbetaling fra SDC-sekretariatet sker i så fald direkte til det koordinerende danske 
universitet, som har ansvaret for at indgå aftale og forestå den efterfølgende 
udbetaling til den eksterne underviser eller dennes ansættelsessted. 

• Undervisere ansat ved udenlandske universiteter, institutioner og virksomheder 
aflønnes gennem det fælles SDC-sekretariat i Beijing. Deres undervisningsbidrag 
forudsætter forudgående godkendelse fra både den danske og den kinesiske 
SDC direktør. 

• Ph.d.-studerende og postdocs, som i forvejen er medfinansieret gennem SDC, 
udløser ikke kompensation for undervisningsbidrag. 

• Kompensationen skal dække alt arbejde ved det pågældende kursus 
(kursuskoordinering, forberedelse, undervisning, vejledning, deltagelse i 
eksamener, osv.). 

• For vejledning af specialer og studerende i praktik kompenseres der som tidligere 
iht. afsnit 5. 

Kompensationen kan udbetales efter hvert afsluttet kursus/modul når SDC-sekretariatet 
har modtaget information fra HEP’en om den endelige fordeling af den samlede 
kompensation blandt kursets/modulets undervisere. 
 
 
3. Medfinansiering af ph.d.-stipendier  

SDC-sekretariatet yder medfinansiering til nye ph.d.-forløb.  
 
Medfinansieringen til ph.d.-forløb ydes med følgende sammenhæng mellem 
finansieringen og længden af ophold i Kina: 
 
Tabel 1 

 
 
 

Den samlede bevilling til medfinansiering af ph.d.-stipendier udgør i 2022 22,0 mio. kr.  
Bevillingen fordeles blandt SDC’s forskningstemaer iht. følgende principper:  
 

• Grundbevilling til hvert tema: 50% af den samlede bevilling 
• Uddannelsesbevilling: 20% af den samlede bevilling. Fordeles forholdsmæssigt 

efter antal af uddannelser inden for det enkelte forskningstema. 

• Antal danske universiteter involveret i temaet: 30 % af den samlede bevilling. 
Fordeles forholdsmæssigt efter antal af universiteter, der deltager inden for det 
enkelte forskningstema. Med deltagelse menes aktiviteter, som er godkendt af 
SDC-sekretariatet. 

4. Kompensation for medvejledning af kinesiske SDC ph.d.-studerende  

SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for ansattes medvejledning af 
kinesiske SDC ph.d.-studerende med 100.000 kr. pr. studerende. Der udbetales 50.000 
kr. når den danske medvejleder er udpeget, og 50.000 når den kinesiske ph.d.-studerende 
indleder sit forskningsophold i Danmark. 

Ophold i Kina Min. 6 mdr. Min. 9 mdr. Min. 12 mdr. 
SDC finansiering 550.000. kr. 1.100.000 kr. 1.650.000 kr. 
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5. Kompensation for vejledning og eksamination af specialestuderende samt studerende 

i praktik 

SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for ansattes vejledning og 
eksamination af specialestuderende ved SDC samt for vejledning og eksamination af 
studerende i praktik. 
 

Tabel 2. Studerende i praktik 

ECTS  30 

Vejledning Beløb/stud. 10.000 kr.  

 
 

Tabel 3. Specialestuderende 

ECTS  30 60 

Vejledning Beløb/stud. 10.000 kr.  20.000 kr.  

 

6. Økonomisk støtte til faglige og uddannelsesmæssige aktiviteter i SDC-bygningen  

Der bevilges årligt op til 500.000 kr. pr. uddannelsesprogram til gennemførelse af faglige 
og uddannelsesmæssige aktiviteter i SDC-bygningen. Midlerne udbetales til det 
universitet, hvor den danske Principal Coordinator (PC) for det pågældende tema er ansat.  
 
Opsparede midler fra tidligere år vil blive modregnet i bevillingen. 
 
Midlerne kan anvendes til faglige og uddannelsesmæssige aktiviteter i Danmark., så længe 
SDC-bygningen er nedlukket pga. Covid-19 krisen. 
 
7. Kompensation til PC’s og HEP’s hjemuniversitet  

SDC-sekretariatet yder en årlig kompensation på 100.000 kr. til universitetet, hvor den 
danske Principal Coordinator (PC) er ansat samt 500.000 kr. til universitetet, hvor den 
danske Head of Educational Programme (HEP) er ansat.  
 
8. Tilskud til kinesiske SDC-kandidatstuderendes ophold i Danmark 

SDC-sekretariatet yder et tilskud på 5.000 kr. pr. kinesiske kandidatstuderende, der 
kommer til Danmark som led i vedkommendes kandidatuddannelse. 
 
Midlerne udbetales til HEP’ens danske hjemuniversitet. Midlerne kan efter HEP’ens 
beslutning anvendes til at dække udgifter, der relaterer sig til den studerendes ophold i 
Danmark. 

9. Støtte til andre aktiviteter i Kina 
SDC-sekretariatet yder i særlige tilfælde økonomisk støtte til gennemførelse af andre 
faglige aktiviteter og arrangementer, som ikke er omfattet af ovenstående 
kompensationsstruktur. SDC-sekretariatet ansøges skriftligt om støtte forud for 
aktiviteten. 

10. Støtte til forskningsansøgninger 
Det danske SDC-sekretariat yder økonomisk støtte til udarbejdelse af 
forskningsansøgninger til fonde, forskningsråd, mm. på kr. 50.000. Støtten er uafhængig 
af om ansøgningen imødekommes af den ansøgte fond/forskningsråd og udbetales 
under forudsætning af at flg. krav er opfyldt: 
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• Forskningsansøgningen skal involvere partnere fra mindst ét andet dansk 
universitet end hovedansøgerens universitet. 

• Forskningsprojektet skal involvere kinesiske partnere forankret gennem SDC-
samarbejdet, dvs. CAS-institutter eller andre institutioner/universiteter der formelt 
samarbejder med SDC. 

• I tilfælde af at forskningsansøgningen imødekommes forpligter hovedansøgeren 
sig til at bistå SDC-sekretariatet med udarbejdelse af materiale til SDC’s 
hjemmeside, presse, eller lign. 

Der kan søges om støtte til forskningsansøgninger, der har deadline i 2022. 
Ansøgningsskema skal benyttes og kan hentes her. 

https://sdc.university/files/APPLICATION_FORM_support_for_funding_application_2022.pdf
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