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Referat 

Møde i ph.d.-udvalget 
30. november 2022 kl. 9.15-11.00 

 
 
Emne:    Møde i ph.d.-udvalget 
 
Dato og tidspunkt:  Onsdag den 30. november 2022 kl. 9.15-11.00 
 
Sted:   Romeo 
 
Deltagere: Louise Nyholm Kallestrup (LK), Teresa Cadierno (TC), Nina Bon-

derup Dohn (ND), Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CS), Emi-
lie Munch Nicholaisen (EN), Anders Hee Nørbjerg Poulsen (AP), 
Ida Aaskov Dolmer (ID) 

Afbud fra: Lars Frode Frederiksen, Tamara Holkenov, Mads Bärenholdt 
 
Mødeleder: Louise Nyholm Kallestrup  
 
Referent:  Ingelise Nielsen (IN) 
 
 
 
 

1. Meddelelser 
a. Status på omstrukturering af ph.d.-skolen 

Primo i det nye år vil dialogen om omstruktureringen starte igen. Processen har 
været sat på pause på grund af institutomlægningen. Der vil ske ændringer i for-
skeruddannelsesprogrammerne, men trivselsundersøgelsen har vist, at det er 
vigtigt, at stipendiaterne fortsat kommer til at have en tilknytning til en gruppe, 
kontaktperson eller lignende. Det er ligeledes vigtigt, at denne tilknytning er til 
de nære forskningsmiljøer både på campus Kolding og Odense. 
 

b. Teams 
For at forbedre kommunikationen til stipendiaterne, er der oprettet et teams-site, 
hvor alle, der er involveret i ph.d.-miljøet er inviteret.  
 

c. Valget 
Der mangler tre stipendiater til det nye udvalg. Udvalgets medlemmer blev bedt 
om prikke eventuelt interesserede, så de kan blive rektoralt udpeget. 
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2. Økonomi 
a. Oversigt over forbrugte midler i programmerne og ph.d.-skolen 

Der har været store udfordringer med at få løbende oplysninger om forbruget, 
så derfor har praksis for bevilling måske været lidt for restriktiv. CS mente, at 
forbruget på FFUM er mere end dobbelt så stort som det, der er angivet i over-
sigten – så enten mangler der at blive bogført poster, eller også er de ikke kon-
teret endnu.  
Vi har fået lov til at overføre penge til afholdelse af kurset i Academic English 
til næste år – og LK vil spørge, om der kan overføres yderligere. LK vil også 
undersøge baggrunden for, at oversigten virker ufuldstændig. 
Udvalget diskuterede, om der inden årets udgang skal holdes et stormøde for 
alle med tilknytning til ph.d.-området. Det kunne være gavnligt, og der ser ud til 
at være penge til det, hvis det afholdes og faktureres i år.  
Det ser ligeledes ud til, at ønsket om et årligt skriveretreat kan opfyldes inden 
for den økonomiske ramme. 
 
Udvalget diskuterede desuden den nye norm for ph.d.-skolens timesatser. I over-
sigten bliver der ikke nævnt honoraret for prøveforsvar. Udvalget enedes om, 
at en honorering på kr. 5.500 ville være passende. 
 

3. Trivselsundersøgelse 
LK gennemgik hovedpointerne fra trivselsundersøgelsen. Af GDPR-hensyn er selve 
svarene ikke tilgængelige. 
En del stipendiater giver udtryk for en følelse af at være isoleret fra fagfæller, bl.a. fordi 
man er placeret på en ph.d.-gang. Udvalget mente, at hvis stipendiaterne efter institut-
sammenlægningen skal have nyt kontor, så skal der være lydhørhed overfor deres øn-
sker om placering. Institutterne bør være åbne overfor at placere ph.d.-stipendiaterne, 
hvor det giver mest mening for dem, f.eks. i tilknytning til tætte samarbejdspartnere. 
Nogle stipendiater bliver overrasket over, at de i det treårige forløb skal lave mange 
andre ting end skrive afhandling. Vi kan overveje at blive endnu tydeligere i beskrivel-
sen af jobbet ved opslag og ved onboarding/velkomstkursus. Vi skal desuden blive 
bedre til at udspecificere formidlingsforpligtelsen i ph.d.-planen, så der ikke kommer 
overraskelser under vejs.  
 
Referatet fra trivselsundersøgelsen skal sendes til stipendiaterne, institutterne og Aka-
demisk Råd. LK vil tage kontakt til de nye institutledere, når de er blevet ansat. 
 
CS forslog at holde et stormøde med trivsel som hovedtema. Forslag til emner på mødet: 
 
- Fysisk placering – skal vi fortsat have en ph.d.-gang? 
- Skal stipendiaterne indgå fuldt ud i arbejdspladsens aktiviteter, eller skal de skånes 

fra at bruge tid på dette? 
- Hvordan kan man bedst takle den dobbeltrolle, som det er at være både studerende 

og ansat? 
- Hvordan taler vi om stress? 
- Hvordan er jobmulighederne efter et ph.d.-forløb? 
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4. Kurser 

a. Orientering om kurser F23 
Udvalget evaluerede først kursusudbuddet i E22. Flere kurser blev oprettet ud 
fra ønsker fra stipendiaterne, men alligevel var der manglende tilslutning. Ud-
valget mente, at det kunne være en fordel at melde kursusdatoerne ud tidligere, 
så stipendiaterne kunne få dem i kalenderen.  
Når flere kurser planlægges til at blive gentaget hvert eller hvert andet år, må 
man ret tidligt kunne lave en årsplan. 
  
Udvalget gennemgik forårets planlagte udbud af kurser, og kom med forslag til 
nye kurser, som kunne komme i fast rotation: 
 

- Hvordan man holder konferencer 
- Hvordan man udgiver artikler og takler review 
- Et formidlingskursus: Stemme og stil 

 
      Disse kurser har tidligere med afholdt med succes og stor tilslutning. 

 
5. Vejledning af ph.d.-stipendiater i kollektive projekter. Udskudt punkt fra sidst 

Udvalget enedes om, at PI i udgangspunktet ikke bør være hovedvejleder. Dog vil det 
ofte være sådan, at PI er den eneste seniorforsker i et projekt, som har tilstrækkelig 
faglig indsigt til at påtage sig rollen som hovedvejleder. Derfor skal der være en undta-
gelsesbestemmelse, hvor det anføres i regelsættet, at såfremt PI af faglig grunde udpeges 
til hovedvejleder, skal der tilknyttes en bivejleder på seniorforskerniveau fra instituttet.  
Udvalget enedes om at ændre § 7 stk. 6 i regelsættet, så denne beslutning fremgår. 

 
6. Sager 

a. Godkendelse af ph.d.-planer 
 

22/24028 
Af ph.d.-planen fremgik det, at der kunne planlægges resterende undervisning i 5. og 
6. semester af forløbet. Udvalget bad om, at dette blev taget ud af planen – eller alter-
nativt, at der blev angivet gode grunde til at placere undervisning på forløbets sidste 
år. 
Ph.d.-planen kunne derfor endnu ikke godkendes. 
 
22/51216 
Ph.d.-planen blev godkendt. 

 
7. Eventuelt 

- ND gjorde opmærksom på, at hun fra 3. februar 23 er på udlandsophold i et halvt 
år, og derfor ikke kan deltage i møderne. 

- AP gjorde opmærksom på, at der på den nationale hjemmeside med ph.d.-kurser 
fremgår kurser udbudt af private aktører. Disse kurser koster penge. LK oplyste, at 
den konkrete sag er bragt videre til Ph.D.-K. 

- Næste møde afholdes 18. januar 2023. Her vil årets yderligere møder blive datosat.  
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