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1. Meddelelser og nye tiltag i ph.d.-skolen  
 

- Vedr. medvejledere på eksternt finansierede projekter: En early-career-forsker kan ikke være 
eneste medvejleder. Det skal være en seniorforsker uden tilknytning til det projekt, ph.d.-
bevillingen hører til. 

 
- MJf. Protokollatet om ph.d.-stipendiater i Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten kan 

man almindeligvis ikke ansættes som ph.d.-stipendiat med eksisterende ph.d.-grad, medmindre der 
er særlige omstændigheder. Ph.d.-skolelederen ønsker at understrege, at der skal ligge helt særlige 
omstændigheder til grund for en kandidat kan tilbydes ansættelse, hvis vedkommende allerede er i 
besiddelse af en ph.d.-grad.  

- Omstruktureringen af ph.d.-skolen er sat på pause pga. omlægningen af den nye institutstruktur. 
Nuværende programmer lever i hvert fald indtil årsskiftet.  

- Trivselsundersøgelser. Ph.d.-udvalget har nedsat et trivselsudvalg, og de har haft møde og lavet et 
udkast til et spørgeskema med henblik på undersøgelse af ph.d.’ernes trivsel.  

- Jeanet efterspørger mere struktur i kursusprogrammerne. Der mangler budgetter og der skal laves 
kursusbeviser. Ellers kommer der rod, når kurserne bliver udbudt i samarbejde med institutterne, 
især økonomisk. Programudkast skal inkludere budget (forplejning, honorar, rejser), når de bliver 
sendt inden semesterstart.  



- Nuværende programmer skal genindsendes med budgetter og eksterne deltagere for ES22.  
 

 
2. Økonomi  

 
Økonomien ser pt fornuftig ud, fordi vi ikke har afholdt så mange kurser i foråret. Der er planlagt en række 
én-dags-kurser i efteråret. Muligvis kommer der fire flerdageskurser i efteråret De penge, der var afsat til 
Academic English, bliver overført til næste år. Hvis FUP-ledere mangler penge til noget, skal de anmode nu. 
Dekanen har ladet vide at vi skal forvente besparelser.  
 
Der bliver diskuteret, om stipendiaterne kan have gavn af et katalog over faste generiske kurser, der kan 
udbydes hvert andet år. 
 
Hvilke kurser, der skal være obligatoriske, bliver vendt, og der bliver foreslået, at ”Becoming a researcher” 
kan lægges fast i september-oktober hvert år og/eller hyppigere (fx årligt tilbagevendende i stedet for hvert 
2. år). Der bliver argument for at vente med at lægge kurset til senere på semestret eller året, da man som 
helt ny ph.d.-stipendiat skal have tid til at falde til. Man kunne fx vente til 2. semester og gøre det til 
obligatorisk kursus. Dog er udfordringen med 2. semester, at mange er på miljøskift eller underviser.  
 
 
Martin Lund sender regnskabsoversigten til programledere efter mødet. Der er kommet nyt 
økonomisystem, der ikke altid har fungeret optimalt. 
 
t.o. er en VIP-arbejdstime er 436kr jf. den nye normaftale. 1 SKT svarer til 68 arbejdstimer. 
 
Aflysningspraksis og minimumsantal af deltagere bliver diskuteret, og følgende praksis bliver fastlagt:  

- Når to eller flere programledere er fælles om at arrangere et kursus, så er beløbet låst, uanset om 
programmets stipendiater springer fra eller deltager.  

- Et kursus kan aflyses, når der er under 5 tilmeldte. Det er en vurderingssag om sidste øjebliks 
deltagerafbud skal udløse aflysning. Mindste deltagerantal er 5 (ved tilmeldingsudløb). 

- Undervejsseminarer er undtaget fra minimumantallet, da der bare ikke er flere stipendiater (fx på 
ISK).   

 
 

3. Kursusplaner for efteråret 2022  
Louise har skrevet ud til stipendiaterne og bedt dem melde tilbage hvis de støder på kurser hvor der 
opkræves kursusafgift (CBS undtaget). Flere stipendiater har oplevet at støde på betalingskrav for ph.d.-
kurser på andre universiteter. Stipendiaterne skal kontakte kursusudbyderne og henvise til den nationale 
aftale om at alle ph.d.-stipendiater kan deltage i alle ph.d.-kurser gratis (bortset fra CBS). Norge og Sverige 
plejer også at være medgørlige. Louise vil gerne orienteres om sådanne tilfælde. 
 
Ingen kommentarer til programudkastene af FUP-ledere.  
 



 
4. Eventuelt 

Nils Arne har revideret sin programplan. I Aarhus har der ikke været historie-stipendiater de sidste 3 
semestre. Der har de sidste to år med AU som tovholder (men hvor SDU og KU har stillet med undervisere) 
været afholdt et kursus i kunsten at skrive den gode indledning. Det har haft skarpt fokus på historie (dvs. 
rettet mod stipendiater, der skriver historievidenskabelige projekter eller hvis projekt har en stærk historisk 
dimension), men i 2022 var det klart, at bestanden af historiefaglige stipendiater nationalt er for lille til, at 
det kan bære et ambitiøst kursus på tre dage fordelt over et semester (og med meget skrivearbejde). Nils 
Arne fortæller, at der er blevet diskuteret et AU-forslag om at brede kurset ud, så det retter sig mere 
inkluderende mod histories nabodiscipliner (typisk klassiske studier, arkæologi, etnologi og diverse 
områdestudier). Det arbejdes der videre med i Aarhus, men det er uklart, om det fører til et kursus i 2022. 
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