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Indledningsvis bød Carl Bache velkommen. 
 
Efter en kort præsentationsrunde påbegyndtes dagsordenen: 
 
Punkt 1: Meddelelser og nye tiltag i ph.d.-skolen 
 
Skolelederen orienterede om følgende: 
 
a) Grønspættebogen, opslagsværket for de ph.d.-studerende hvor de finder svar på det mest 
basale, er netop opdateret, både på engelsk og dansk. Den bliver opdateret på hjemmesiden efter 
mødet. 
 
b) Nedskæringerne på ph.d.-området har siden 2017 medført en halvering af ph.d.-studerende i 
skolen, hvilket ikke vil kunne undgå at få konsekvenser for skolens fremtidige kursusudbud. 
 
c) Skolelederens notat med anbefalinger vedr. de studerendes valg af kurser og ECTS-udløsende 
aktiviteter er blevet tilrettet efter en sagsbehandling i ph.d.-udvalget, hvor der ikke var fuld 
tilslutning til at gøre anbefalingerne til krav. Programlederne opfordrede skolelederen til at 
behandle sagen på ny i ph.d.-udvalget da de foreslåede krav er meget bredt definerede og bedre 
vil kunne sikre et fortsat rimeligt udbud af kurser og aktiviteter med de færre ressourcer skolen 
råder over i forbindelse med nedgangen i antallet af studerende. 
 
d) Der er en markant stigning i andelen af ph.d.-studerende med ekstern finansiering og med 
projekter der er delprojekter af forskningslederes overordnede projekter. Dette medfører en 
række udfordringer i ph.d.-skolen, dels i forbindelse med indskrivning, dels i selve forløbet. Ph.d.-
skolelederen følger situationen med henblik på justering af regler og rutiner i skolen. 
 



 

 
Punkt 2: Budget for 2020 
 
Efter en kort drøftelse fik skolelederens forslag til budget for 2020 opbakning fra programlederne. 
Skolelederen understregede at det i endnu højere grad end tidligere vil være vigtigt at bruge ALLE, 
men KUN de midler som hvert program får tildelt. Skolelederen bad om at der udarbejdes 
realistiske budgetter med størst mulig faglighed som målsætning. 
 
Det blev besluttet at der fremover gives et fast honorar på kr. 5.000 pr. prøveforsvar. 
Martin Lund udtrykte villighed til at hjælpe programlederne med at monitorere forbruget. 
 
 
Punkt 3: Kursusplaner for foråret 2020 
 
Skolelederen og de fremmødte programledere fremlagde planerne for generiske og fagspecifikke 
kurser. Efter en kort drøftelse blev planerne indstillet til ph.d.-udvalgets godkendelse. 
 
 
Punkt 4: Eventuelt 
 
Jeanet kan ikke trække tilmeldingslister til kurserne efter at sitecore opdateringen før jul fik 
systemet til at gå ned. Skolelederen går videre med problemstillingen til dekanen. 
 
Skolelederen rejste spørgsmålet om et program kan blive for lille? Navnlig ser FLÆK ud til at få 
meget begrænset nyoptag. Denne problematik vil blive drøftet på næste FUP-ledermøde i august.  
 

Carl Bache 

Ph.d.-skoleleder 
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