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Økonomisk støtte i forbindelse med studieophold
Retningslinjer
Ph.d.‐skolen støtter ophold i udlandet af mindst en og maksimum seks måneders varighed. Ansøgning om støtte i forbindelse med deltagelse i konferencer og kurser sendes til det relevante institut.
Ansøgning om støtte i forbindelse med udlandsophold skal indsendes til ph.d.‐skolen. Ansøgningsskemaet skal være udfyldt og underskrevet af både ansøgeren og hovedvejlederen. Ved at underskrive ansøgningen godkender og anbefaler hovedvejlederen ansøgningen. Vær opmærksom på at
ansøgningen skal indsendes i god tid og ikke senere end én måned inden afrejse.
Støtten til studieophold i udlandet omfatter dækning af egne udgifter til flybilletter, studieafgifter og et
tilskud til dækning af egne udgifter til kost og småfornødenheder i overensstemmelse med reglerne i
ligningslovens § 9 A. I henhold til AAU’s interne retningslinjer kan månedstilskuddet dog maks. Udgøre 3.000 kr. pr. hele md. (Europa) og 3.500 kr. pr. hele md. (oversøisk). Foretages rejsen sammen
med samlever og barn/børn, kan månedstilskuddet til den ph.d.‐studerende forhøjes med 1.000 DKK
og 500 DKK pr. barn. Månedstilskuddet udbetales a conto og beregnes forholdsmæssigt i forhold til
den samlede varighed af studierejsen.
Midlerne udbetales som et forskud. Der skal således foretages en endelig afregning med universitetet
straks efter hjemkomst (senest 10 arbejdsdage efter hjemkomst iht. AAU’s retningslinier).
Det er meget vigtigt at dette bliver overholdt, således at AAU kan overholdes SKAT retningsliner for korrekt indberetning.
Der er i nogle tilfælde mulighed for at opnå et differencefradrag, men dette kan først beregnes efter
rejsens afslutning og endelig afregning med universitetet. Såfremt man ønsker at benytte sig af (og
er
berettiget til) differencefradrag skal ph.d.‐skolen kontaktes.
Selve ansøgningen om differencefradrag sker ved henvendelse direkte til SKAT medbringende afsluttet
rejseafregning fra AAU. (SKAT må først kontaktes, når man har talt med ph.d.‐skolen).

