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

- Programmerne fortsætter indtil sommer. Der er tanker i gang om, hvad afløseren skal være for 
programmerne. Der skal være tovholdere på institutterne/fagmiljøerne. Vi afventer hvordan 
forskningsgrupper- og programmer bliver struktureret på de nye institutter.  

- PhD Award: man har aflyst kandidatafslutningen, så derfor bliver PhD Award bliver ikke uddelt der 
længere, og PhD awarden skal derfor uddeles ved anden lejlighed. Der bliver sendt en invitation ud 
til indstilling af kandidater i løbet af januar.  

- Louise sender den afsluttede trivselsundersøgelse ud til programlederne. Overordnet ingen 
overraskende eller meget alarmerende svar. Stressdiskursen er skadelig. Udenlandske stipendiater 
oplever ikke en tilfredsstillende onboarding. Buddy-ordning skal køre automatisk igen især for de 
udenlandske. Flere bliver overraskede over, at de skal deltage i kurser. De tror, de skal bruge tre år 
på at skrive.  

 
Efter meddelelserne bliver der talt om udfordringerne med at rekruttere nok stipendiater til kurser, selvom 
der bliver lagt mange kræfter i det. Det gælder både for forskningsprogrammerne og de generiske kurser.  

 
Forskellige grunde hertil kan være, at der i forvejen kun er 50 stipendiater, hvorfor det mærkes tydeligere, 
når stipendiater er på miljøskifte. Mange bliver desuden eksternt finansieret, og får tilknytning andetsteds. 
Deltagelse i ph.d-skolens kurser er, med undtagelse af to, ikke og bliver ikke betragtet som obligatorisk, 
men flere af programlederne kan se, at stipendiater deltager i ting, der tydeligt bliver italesat som værende 
obligatorisk (fx medarbejdermøder).  

 
Undervejsseminarerne fungerer overvejende godt, og der er desuden særligt god erfaring med ”away-
days”, hvor stipendiaterne arbejder på hver deres projekt, men er samlet samme sted.  

 
Der bliver talt om eventuelle ændringer, der kunne forbedre situationen, som bl.a. at kurser evt. kan 
sammenfinansieres med andre ph.d.-skoler, eller at ECTS-beregningen bør revurderes.  

 
Der bliver diskuteret, hvordan onboarding og administration af ph.d.’er bliver på de nye institutter. Også i 
forhold til undervisning, så stipendiaterne underviser i noget nogenlunde fagrelevant. I regelsættet står 
der, at det skal være fagrelevant. Regelsættet skal revideres inden længe. Undervisningen skal ikke ligge på 
5. og 6. semester. Det er instituttets ansvar at finde formidlingsarbejde til stipendiaten.  
 

2. Økonomi  
 
Louise har sendt budget-handout ud. Der er centralt pålagte nedskæringer. Der er skåret i nogle poster og 
lavet en reservepulje til det, der følger efter programmerne. Overordnet er budgettet skåret fra 500.000 til 
350.000kr. Jeg synes du skal tilføje: Den kraftige beskæring af phd-skolens budget affødte en del diskussion. 
Der var en fælles opfattelse af, at det var bekymrende. 
 



Grundsatsen er sat ned til 6000kr per stipendiat fra 7500kr. I parenteserne under stipendiaterne står der, 
hvor mange der var sidste år. Stipendiater, der starter i februar, bliver regnet med næste år.  
 
Der er nogle fejl i første del af budgettet. Louise retter og sender ud.  
 
Generiske kurser er sat lavere end hvad der er planlagt for. Der er afsat midler til vejlederkurset. 15000kr til 
skriveophold, da der har været stor opbakning til det.  
 
Der er en ekstra rejsepulje på 30.000kr. Stipendiater beder tit om ekstra penge, så Louise ser et behov for 
at beholde den. Buffer til særlige kurser/aktiviteter skåret ned til 14500kr.  
 
Budgettet til særlige kurser/aktiviteter har konsekvenser for de særlige kurser, der er planlagt for dette 
semester/sommer, men der bliver arbejdet på en løsning. Fordelingen af budgettet bliver desuden 
diskuteret og Louise beder om feedback. 
 
Forskellige forslag og indlæg kom frem i den efterfølgende diskussion af budgetudkastet:  
 
Der bliver foreslået at lave en solidarisk ordning programmernes budgettet i mellem. 
 
Cindie foreslår, at Becoming a Researcher kan skæres ned, så det giver flere penge i budgettet.  
 
Louise har undersøgt hvorvidt vi kan afkræve kursusafgift fra stipendiater udenfor det nationale 
samarbejde, især CBS’ere, UC’ere og udenlandske ph.d.’er. Vi påtænker en kursusafgift på 4000kr per dag. 
Deltagere fra universiteter i det nationale samarbejde har førsteret på kursuspladser.  
 
Det kan være problem i at kræve brugerbetaling for kurserne for de udenlandske studerende, især når det 
gælder norske studerende, da SDU har et godt og uformelt samarbejde, hvor vores stipendiater kan deltage 
gratis i deres kurser.  
 
Det kan være forskelligt i situationer, hvornår der skal betales ift. at honorere samarbejder m.m. Der kan 
formuleres noget om hovedregler og dispensationer.  
 
Programlederne kan spørge stipendiaterne, hvilket kursus de helst vil have og prioritere kurser i budgettet 
således.  
 
Præforsvar er også ret dyre, så det bliver en udfordring at finansiere.  
 
Der bliver foreslået at reducere i ekstrarejsepuljen, da mange ph.d.’ers stipendier er eksternt finansieret, 
hvor rejser godt kan dækkes.  
 
Louise retter til og sender et tilrettet budget efter mødet.  
 

3. Kursusplaner for foråret 2023  
 
Planerne for foråret ser fine ud. Ift. generiske kurser har vi fået lov til at overføre penge til academic english 
fra sidste semester til dette semester.  
 
Dietrichs kursus History and Social Theory er ikke kun for historikere, selvom der er historie i titlen, og det 
er gentagne gange formidlet til stipendiaterne.  
 



Becoming a Researcher kan skæres ned til to dage. Ph.d.-skolelederen overvejer at gøre dette kursus 
obligatorisk.  
 
 
 

4. Eventuelt  
 
Der blev stillet opklarende spørgsmål om kravet for kursusdeltagere. Der skal være 5 deltagere på et 
kursus, men Dietrich bad om minimum 8 til sit kursus. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Louise Nyholm Kallestrup  
Ph.d.-skoleleder 


