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Da det var første møde med deltagelse af de nyvalgte ph.d.-stipendiater, præsente-

rede udvalget sig igen for hinanden. 

Dagsordenen blev tilrettet, således at punkt 3 og 4 byttede plads, og der blev på 

foranledning af ND tilføjet et punkt om delegering. 

 

1. Indstilling af næstformand 

Mads Bärenholdt blev indstillet til næstformand for ph.d.-udvalget. 

 

2. Meddelelser 

- Den 3. februar 2022 blev der afholdt møde i programrådet. 

- Den 10. februar 2022 blev der afholdt velkomstsession for 5 nye ph.d-stipendi-

ater. Det materiale, som indgik i kurset, vil blive sendt til udvalgets medlemmer 

til orientering. 

 

3. Godkendelse af budget 

Det samlede budget er på kr. 500.000. 

Budgettet er ændret i forhold til det, der oprindeligt blev lagt op som bilag, da der er 

flyttet kr. 41.000 fra den ekstra pulje til programmer til de generiske kurser. 

Dette for at styrke muligheden for at ny udvikle generiske kurser til gavn for alle 

ph.d.-stipendiater i en tid, hvor der på nogle af programmerne kun er ganske få 

studerende. Ph.d.-udvalget drøftede prioriteringen og bakkede op om ændrin-

gen. 

Derefter blev det samlede budget godkendt. 

 

4. Godkendelse af kursusudbud F22 

Referat fra møde i ph.d.-udvalget 

Emne: Referat fra møde i ph.d.-udvalget 

Dato og tidspunkt: 16. februar 2022 kl. 10.15-12.00 

Sted: Romeo/zoom 

Deltagere: Louise Nyholm Kallestrup (LK), Teresa Cadierno (TC), Caro-

line Schaffalitzky de Muckadell (CS), Nina Bonderup Dohn 

(ND), Lars Frode Frederiksen (LF), Tamara Holkenov (TH), 

Emilie Munch Nicolaisen (EN), Mads Bärenholdt (MB), An-

ders Hee Nørbjerg Poulsen (AP), Ida Aaskov Dolmer (ID) 

  

Referent: Ingelise Nielsen 

 

 

 



 

 Side 2 

Ph.d.-udvalget godkendte det fremlagte kursusudbud. 

LK orienterede om, der allerede er planlagt to generiske kurser: Få øje på noget i 

din empiri samt et kursus i videnskabsteori. Desuden er der følgende forslag til nye 

generiske kurser: How to become a Researcher, Academic English, Tips og tricks i 

undervisningen og Håndtering af presse og følsomme problematikker.  

Det generiske kursusudbud skal drøftes yderligere, også under hensyntagen til den 

økonomiske ramme. 

Ph.d.-udvalgets medlemmer var enige om at anbefale, at generiske kurser skulle 

være procesorienteret, af længere varighed og have fokus på stipendiaterne trivsel. 

Programkurserne må gerne være kortere. Stipendiaterne skal desuden i vidt om-

fang henvises til at finde faglige kurser andre steder. Hjemmesiden for kurser på 

andre institutioner er dog ikke ret god. Dette tages op på næste møde. 

 

5. Trivsel 

Med udgangspunkt i en ny undersøgelse fra DM/PAND af de ph.d.-studerendes 

trivsel, diskuterede udvalget emnet. Undersøgelsen viser, at mange ph.d.-stude-

rende føler sig belastet og stipendiaterne i ph.d.-udvalget kunne genkende proble-

matikken. 

  

Udvalget støttede op om følgende trivselsfremmende initiativer: 

1) LK arrangerer frokost på den fælles ph.d.-gang og lægger op til, at der jævnligt 

spises frokost sammen 

2) I forbindelse med et Undervejs Seminar inviteres VIP’ere, der fortæller om 

overgangen fra ph.d.-uddannelse til fast stilling 

3) Der arrangeres en udvidet velkomstsession med trivselsindhold under medvir-

ken af coach Nina Nørgaard 

4) På de generiske kurser skal der generelt være fokus på trivsel 

5) Der gennemføres en lokal trivselsundersøgelse 

6) DM/PAND undersøgelsen drøftes i phd-K 

 

6. Hvordan foretages vurdering af, om en udenlandsk ansøger til en ph.d.-stil-

ling er på kandidatniveau? 

Ph.d.-udvalget besluttede, at det enkelte ansættelsesudvalg skal vurdere ansø-

gerne og hvis der er tvivl, skal man inddrage studielederen. 

 

7. Delegering 

LK fik også fra ph.d.-stipendiaterne bemyndigelse til  

- løbende at godkende ændringer i programmerne 

- at godkende ph.d.-stipendiaternes sammensætning af kurser og aktiviteter ved 

evalueringssamtalerne 

- at godkende ECTS-vægten af aktiviteter og udenlandske kurser 

 

8. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 

 


