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Referat af konstituerende møde i Det Humanistiske Fakultets Ph.d.-udvalg den 4. februar 2014.  
 
Til stede var: Carl Bache, Peter Simonsen, Nina Bonderup Dohn, Marianne Kongerslev,  
Thomas Andreasen, Niels Christian Hansen og Jonas Johnsen Helgason Christensen. 
 
Ida Lildholdt Jacobsen, Lars Frode Frederiksen og Nils Arne Sørensen var fraværende med afbud.  
 
 
Ad 1. Valg af formand. 
 
Carl Bache blev valgt som formand for Ph.d.-udvalget. Valget indstilles til dekanens godkendelse.  
 
 
Ad 2. Valg af næstformand. 
 
Niels Christian Hansen blev valgt som næstformand for perioden 1. januar – 31. december 2014. 
Valget indstilles til dekanens godkendelse.  
 
 
Ad 3. Fastsættelse af mødetidspunkt forårs- og efterårssemestret 2014. 
 
Ph.d.-udvalget fastlagde følgende mødedatoer:  
 
26. maj 2014 kl. 14 – Odense 
8. september 2014 kl. 12 – Kolding 
1. december 2014 kl. 14 – Odense 
 
 
Ad 4. Godkendelse af kursusaktiviteter. 
 
a) Kursusudbud i 2011.  
 
Formanden oplyste, at dette er et af Ph.d.-udvalgets centrale ansvarsområder. Han orienterede 
herefter om den hidtidige praksis.  
 
De af Ph.d.-skolen og FUP’erne planlagte kurser skal godkendes af Ph.d.-udvalget. Ph.d.-udvalget 
godkender kursusudbuddet forud for hvert semester. Det foreslås, at ph.d.-skolelederen herudover 
på baggrund af FUP-ledernes tilbagemeldinger løbende godkender justeringer af kursusplanen, samt 
at ph.d.-skolelederen i forbindelse med 2., 4. og 5. semesters evalueringer godkender 
kursusaktiviteter, disses indhold og ECTS-værdi for den enkelte ph.d.-studerende. 
 
Kursusudbuddet for foråret 2014 blev godkendt, og ph.d.-skolelederen blev bemyndiget til at 
foretage de nævnte øvrige godkendelser.  
 
 
Ad 5. Fremtidig programstruktur. 
 
Formanden gav et historisk rids over ph.d.-skolen og den hidtidige FUP-organisering. Der er 
behov for nytænkning af FUP-organiseringen. Der er et generelt harmoniseringsbehov, ens 
standarder, optimering af den faglige kobling mellem institutter og Ph.d.-skolen mm.  



 
 

- 2 - 

 
Materialet er drøftet med institutlederne på møde den 17. december.  
 
Ph.d.-skolelederen gennemgik udspil til fremtidig FUP-struktur. FUP-lederne varetager det 
fagspecifikke kursus- og aktivitetsudbud for de tilknyttede ph.d.-studerende og har såvel en 
koordinerende som en bredt fagligt profilerende funktion. Det er FUP-ledernes opgave at sikre 
optimal tilknytning af de ph.d.-studerende til institutternes forskningsmiljøer og samordne med 
institutternes andre forskningsaktiviteter. Opgaven varetages med inddragelse af de ph.d.-
studerende og sammen med vejledere, institutledere, forskningsledere og projektledere. 
 
Forskeruddannelsesprogrammet hører under Ph.d.-skolen hvad angår ansvar for det 
fagspecifikke kursusudbud inden for et eller flere definerede fagområder, men skal have et 
éntydigt instituttilknytningsforhold for at kunne varetage kursernes og øvrige aktiviteters 
integration i forskningsmiljøerne. Programmet skal inden for sit emneområde sikre bedst mulig 
kursus- og aktivitetsdækning for de studerendes projekter på disses præmisser. Der kan således 
ikke køres en ensidig nicheprofil.  
 
Der var bred enighed i Ph.d.-udvalget om nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af en 
reorganisering af programstrukturen og tættere kobling til den institutterne forskningsmiljøer.  
 
Ph.d.-udvalget godkendte forslag til fremtidig organisation med ikrafttræden pr. 1. juli 2014.  
 
Formanden blev bemyndiget til at godkende de ny- eller genbeskikkelser, som institutlederne måtte 
fremsætte i forhold til programledere. Efter mødet er følgende udpeget som FUP-ledere for en 3-
årig periode frem til ultimo 2016:  
 
Filosofi, Uddannelsesvidenskab og Medier – Anne-Marie Søndergaard Christensen 
Områdestudier, Religion, Arkæologi og Historie – Nils Arne Sørensen 
Litteratur, Æstetik og Kultur – Charlotte Kroløkke 
Design, IT og Kommunikation – Anne Gerdes 
Sprog og Kommunikation – Dennis Day 
 
 
Ad 6. Buddyordningen. 
 
Formanden orienterede om buddyordningen, der blandt andet er med til at sikre det fagligt sociale 
miljø for de ph.d.-studerende, erfaringsudveksling og tværfaglige relationer. Ph.d.-skolen tilbyder 
moderat forplejning i tilknytning til aktiviteterne.  
 
Der var enighed om det hensigtsmæssige i, at de ph.d.-studerende i Ph.d.-udvalget fungerer som 
buddies. Ordningen evalueres på udvalgets møde den 1. december 2014.  
 
 
Ad 7. ’Vejledningens form’ i ph.d.-planer og evalueringer. 
 
Ph.d.-udvalgets formand redegjorde for baggrunden for punktet. 
 
Ph.d.-udvalget godkendte, at det hidtidige punkt i ph.d.-planen om vejledningens form skal 
uddybes, således at der detaljeret redegøres for en forventningsafstemning mellem vejleder og ph.d-
studerende vedrørende vejledningen i ph.d.-forløbets første år. Forventningsafstemninger skal 
eksempelvis forholde sig til mødefrekvens, vilkår, varighed, referater af møder, ansvarsfordeling, 
kontaktform mellem møder, materiale til læsning og tilbagemelding herpå, kontakt under miljøskift.  
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Til evalueringssamtaler efter henholdsvis første og andet år foretages ligeledes en 
forventningsafstemning mellem hovedvejleder og den ph.d.-studerende. Den ph.d.-studerende 
medbringer resultatet af forventningsafstemningen til samtalen. 
 
 
Ad 8. Godkendelse af ph.d.-planer. 
 
160481- Godkendt.  
 
210784 – Ph.d.-udvalget drøftede den fremsendte plan. Der var enighed om at anmode om 
uddybning af vejledningens form, d.v.s. en forventningsafstemning mellem studerende og 
hovedvejleder: mødefrekvens, vilkår, ansvarsfordeling m.m. Der skal være en klar målsætning i 
forhold til afhandlingens form. Budgettet skal uddybes.  
 
Ph.d.-udvalgets formand blev bemyndiget til at godkende planen, når nævnte oplysninger 
foreligger. Planen er efterfølgende godkendt.  
 
 
Ad 9. Nedsættelse af udvalg til bedømmelse af indleveret ph.d.-afhandling. 
 
Der forelå forslag til sammensætning af udvalg til bedømmelse af indlevering afhandling ved 
Institut for Design og Kommunikation:  
 
Lektor Dennis Day (formand),  
Docent Minna Laakso, Helsinki Collegium of Advanced Studies, University of Helsinki, og  
Professor Ray Wilkinson, Department of Human Communication Sciences, University of Sheffield 
 
Bedømmelsesudvalget indstilles til dekanens godkendelse.  
 
 
Ad 10. Eventuelt. 
 
Ingen bemærkninger.  
 
 
 
Carl Bache 
Ph.d.-udvalgsformand 
Ph.d.-skoleleder   / Gitta Stærmose 
      Sekretær 
 
 
 
 

 3 


	SYDDANSK UNIVERSITET 24.  marts 2014
	Ad 1. Valg af formand.
	Carl Bache blev valgt som formand for Ph.d.-udvalget. Valget indstilles til dekanens godkendelse.
	Ad 2. Valg af næstformand.
	Ad 3. Fastsættelse af mødetidspunkt forårs- og efterårssemestret 2014.
	Ph.d.-udvalget fastlagde følgende mødedatoer:
	26. maj 2014 kl. 14 – Odense
	8. september 2014 kl. 12 – Kolding
	1. december 2014 kl. 14 – Odense
	Ad 4. Godkendelse af kursusaktiviteter.
	Ad 5. Fremtidig programstruktur.
	Der var bred enighed i Ph.d.-udvalget om nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af en reorganisering af programstrukturen og tættere kobling til den institutterne forskningsmiljøer.
	Ph.d.-udvalget godkendte forslag til fremtidig organisation med ikrafttræden pr. 1. juli 2014.
	Formanden blev bemyndiget til at godkende de ny- eller genbeskikkelser, som institutlederne måtte fremsætte i forhold til programledere. Efter mødet er følgende udpeget som FUP-ledere for en 3-årig periode frem til ultimo 2016:
	Filosofi, Uddannelsesvidenskab og Medier – Anne-Marie Søndergaard Christensen
	Områdestudier, Religion, Arkæologi og Historie – Nils Arne Sørensen
	Litteratur, Æstetik og Kultur – Charlotte Kroløkke
	Design, IT og Kommunikation – Anne Gerdes
	Sprog og Kommunikation – Dennis Day
	Ad 6. Buddyordningen.
	Der var enighed om det hensigtsmæssige i, at de ph.d.-studerende i Ph.d.-udvalget fungerer som buddies. Ordningen evalueres på udvalgets møde den 1. december 2014.
	Ad 7. ’Vejledningens form’ i ph.d.-planer og evalueringer.
	Ph.d.-udvalgets formand redegjorde for baggrunden for punktet.
	Ph.d.-udvalget godkendte, at det hidtidige punkt i ph.d.-planen om vejledningens form skal uddybes, således at der detaljeret redegøres for en forventningsafstemning mellem vejleder og ph.d-studerende vedrørende vejledningen i ph.d.-forløbets første å...
	Til evalueringssamtaler efter henholdsvis første og andet år foretages ligeledes en forventningsafstemning mellem hovedvejleder og den ph.d.-studerende. Den ph.d.-studerende medbringer resultatet af forventningsafstemningen til samtalen.
	Ad 8. Godkendelse af ph.d.-planer.
	160481- Godkendt.
	Ad 9. Nedsættelse af udvalg til bedømmelse af indleveret ph.d.-afhandling.
	Der forelå forslag til sammensætning af udvalg til bedømmelse af indlevering afhandling ved Institut for Design og Kommunikation:
	Lektor Dennis Day (formand),
	Ad 10. Eventuelt.

