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Indrejsevisum



Indrejsevisum

• Indrejse i Schengen –Danmark

• Gyldighed fremgår af visumstickeren

– Denne dog højst gældende i 180 dage.

• Muligt at rejse i andre Schengenland indtil opholdskort 
udstedt (gyldighed)



Ph.D.

Ph.D. studerende
Ph.D ansatte
Gæste Ph.D. studerende
Jobsøgning
Erhvervs PhD mv.



• Arbejde fuldtid på Ph.D.

• Deltidsarbejdstilladelse 15timer/uge.

• Opholdstilladelsen vil bortfalde hvis
man framelder sig cpr eller er ude af
DK i mere end 6 måneder

• Kan forlænges i op til 1 år

• Arbejde fuldtid på Ph.D.

• Deltidsarbejdstilladelse 20 timer/uge.

• Undtaget bortfald

• Kan forlænges i op til 2 år.

Ph.D før 2015 Ph.D efter 2015

Ph.D studerende



Ph.D før 2015
§ 9a 

Ph.D efter 2015
§ 9i stk. 2

Ph.D ansatte

• Arbejde fuldtid på Ph.D.

• Deltidsarbejdstilladelse 20 timer/uge.

• Undtaget bortfald

• Kan forlænges i op til 2 år.

• Arbejde i overensstemmelse med 
kontrakten .

• Opholdstilladelsen vil bortfalde hvis
man framelder sig cpr eller er ude af
DK i mere end 6 måneder

• Ingen jobsøgningsperiode

• Forlængelse indgives på PHD1 



Gæste Ph.D. studerende

• Arbejde fuldtid på Ph.D.

• Deltidsarbejdstilladelse 20 timer/uge.

• Opholdstilladelsen vil bortfalde hvis man framelder sig cpr
eller er ude af DK i mere end 6 måneder

• Opholdstilladelsen gives for højst den normerede længde af
den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen
skal følge.

• Kan forlænges i 1 år til max 2 år.



Tilladelsen

• Your residence permit is valid from xx-yy-zzzz until xx-yy-zzzz.

• The residence permit for the purpose of studying covers the period from
xx-yy-zzzz to xx-yy-zzzz.

• The residence permit for the purpose of job searching covers the period 
from xx-yy-zzzz to xx-yy-zzzz.

• The permit allows you to work full time as a PhD student within 
Department at University in the period from xx-yy-zzzz to xx-yy-zzzz.

• In addition, the work permit allows you to take on part-time work for up to 
20 hours per week, as well as full-time work in the months of June, July 
and August, for as long as the permit is valid.



Jobsøgningsperiode

• Gives samtidig med tilladelsen

• Hvis ikke meddelt kan denne søges på PhD1

• Gives for 6 måneder

• OBS: Det er ikke tilladt at arbejde fuldtid – max 20timer/uge.

OBS OBS: Forlængelsesansøgninger skal indgives inden man træder 
ind i jobsøgningsperioden



Erhvervs PhD

• Uddannelsesinstitutionen skal udfylde ansøgning



Videnskabelig assistent som Ph.D.?

• Udlændingen er forsat indskrevet på PhD. 
Uddannelsen

• Udlændingen udfører opgaver i sammenhæng til 
sin Ph.D. under ansættelsen som Vid. Ass.

• Rettesnor:
Eneste ændring er stillingsbetegnelsen



Overgang fra 3+5 og 4+4

• Indgiv ansøgningen hurtigst muligt

• Servicemål 1 måned

• Ansøger må gerne studere men IKKE arbejde 
før afgørelse foreligger



Dispensation for bortfald

Hvornår bortfalder en opholdstilladelse?



Hvornår kan en opholdstilladelse bortfalde?

• Hvis man opgiver sin bopæl og udrejser af Danmark

• Hvis man ikke indrejser i Danmark senest 6 måneder efter, 
at man har fået opholdstilladelse

• Hvis man opholder sig uden for Danmark i en længere periode 
(6 måneder)



Ansøgning om dispensation fra bortfald

• Ansøgningsskema BF1 eller BF2.

• Intet gebyr/intet servicemål (Greencard gebyr: 3320 DKK)

• Muligt både at søge før eller efter man er udrejst af Danmark

• Det er et krav, at opholdet i udlandet er midlertidigt



Ansøgning før udrejse af Danmark

• SIRI anbefaler at man indgiver ansøgning inden man udrejser
(inden opholdstilladelsen er bortfaldet).

• Brug ansøgninsskema BF1

• Vedhæft følgende:
– Kopi af alle sider i pas
– Dokumentation for formålet med opholdet i udlandet



Ansøgning efter udrejse af Danmark

• 2 betingelser:
– hensigt at vende tilbage til Danmark inden for den tilladte periode og
– forhindret i at vende tilbage til Danmark af uforudsete begivenheder, som 

man ikke kunne kontrollere.

• Brug ansøgningsskema BF2.

• Vedhæft følgende:
– Kopi af alle sider i pas
– Dokumentation for den uforudsete hændelse



Orlov



Orlov

• Indberet til SIRI hvis udlændingen er på orlov (forældre, barsel, 

sygdom mv)

• SIRI iværksætter inddragelsessag 

– 1) Inddragelse af opholdstilladelse

– 2) Undladelse af inddragelse

• Barselsorlov medregnes ikke i en evt. forlængelsessag



Medfølgende familie – studie

• Opholdstilladelse som medfølgende er betinget af:

– Familien bor på fælles bopæl i Danmark

– Udlændingen ikke modtager hjælp efter lov om aktiv 
socialpolitik og

– Den herboende dokumenterer at kunne forsørge 
udlændingen



Erhverv



Fast-track opholdstilladelse (pr. 1. april 2015)

• Kontrakt med certificeret dansk virksomhed

• Fire spor:
I. Minimumsløn (som på beløbsordningen)
II. Forsker
III. Uddannelse på højt kvalificeret niveau
IV. Korttidsophold (højst 3 måneder pr. år)

• Mulighed for hurtig jobstart efter fremmøde hos SIRI - man sørger selv for indrejse

• Undtaget fra bortfaldsreglerne 

• Varighed: Op til 4 år – undtagen ved korttidsophold

• Jobsøgningsophold ved kontraktudløb inden 4 år eller ved uforskyldt ledighed

• Administrativt cpr.nr.

• Nyt ansøgningsskema AR6/7



Ansøgningsprocessen

• Visumfri

• Ansøgning indgives online

• Ansøger sørger selv for lovlig indrejse i Danmark 

• Anmodning om hurtig jobstart i Borgercenteret, København

• Foreløbig arbejdstilladelse udstedes på stedet

• Visumpligtig

• Ansøgning indgives online

• Arbejdsgiver sender mail til styrelsen (work@siridk) med anmodning om hurtig jobstart

• Ansøger afgiver biometri i udlandet

• Styrelsen træffer endelig afgørelse om opholds- og arbejdstilladelse



Medfølgende familie

• Visumfri

• Indrejse sammen med hovedansøger

• Ansøgning indgives i Danmark+biometri+gebyr

• Sagsbehandlingstid ca. 2 mdr. Ansøger kan blive i Danmark mens sagen færdigbehandles

• Visumpligtig

• Ansøgningen indgives online eller via repræsentation+gebyr+biometri

• Sagsbehandlingstid ca. 2 mdr



Grønland /Færøerne



Arbejde

• Pr. 1. oktober 2015 er området overgået til SIRI (Erhverv, studie, Au pair,Praktikant)

• Alle ikke-nordiske statsborgere skal som udgangspunkt have en særskilt opholds-
og arbejdstilladelse til at arbejde i Grønland/Færøerne

• Fritagelse for arbejdstilladelse: Videnskabsmænd og  foredragsholdere fsva. 
undervisning eller lign. virksomhed hvortil de er indbudt, indsamling af 
data/prøver til videre behandling udenfor Grønland (max 90 dage)

• Ansøgningsskema GL1/FO1, Gebyrfrit, Biometrifrit, Behandles hos SIRI efter høring 
af Grønlands selvstyre og Færøernes landsstyre.

• Sagsbehandlingstid ca. 3 måneder.



Studie

• Ansøgningen behandles efter samme studieregler som er gældende i Danmark

• Indtil der udarbejdes et skema på området, kan ST1 benyttes

• Ingen gebyr, ingen biometri

• Sagsbehandlingstid ca. 3 måneder.



Tendenser ved Århus Universiet



Tendenser på Århus Universitet 

• Brug gerne kommentarfelt ex: ved sen indgivelse – hvornår kan 
ansøger så begynde?

• Hvis 4-årig PhD gerne en kommentar herom

• Skriv gerne hvilket ”department” ansøger skal være ved

• Ved forlængelse: skriv original periode + forlængelsen

• Til ansøger: kopi af alle sider i pas

• Til ansøger: Ej underskrift på blankt stykke papir


