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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt med følgende ændring: Nyt pkt. 7: Evaluering af kurser og pkt. 8: Eventuelt. 
 
Punkt 2: Siden sidst 
 
Ph.d.-skolelederen informerede: 

a. Vejlederopkvalificering:  
Møderunden med samtlige vejledere på fakultetet fortsætter. På nuværende tidspunkt har ca. 
1/3 deltaget (primært fra ILKM og ISK). Møderne omhandler bl.a. statusinformation om 
organisation, aktuelle problemstillinger og holdningsdrøftelse. Der er god tilfredshed med 
møderne fra vejlederside. 

b. Afhandlings form og sprog: 
Afhandlingens form og sprog skal nu angives nu i ph.d.-planen. Ph.d.-udvalget kan ansøges om 
evt. efterfølgende ændringer. Regelsættet er justeret og lagt ud på websiden. 

c. 5. semesters evaluering er nu formelt igangsat: 
Hvis vejleder og/eller studerende vurderer, at der ikke kan afleveres til forventet tid, indkaldes 
der til samtale med skolelederen med henblik på en god tilrettelæggelse af slutforløbet.  

d. Valgsituation: 
Der er beklageligvis ingen ph.d.-studerende i ph.d.-udvalget. Skolelederen har derfor taget 
initiativ til oprettelse af 5 faste observationspladser i udvalget og har allerede modtaget 6-8 
tilkendegivelser fra de studerende.  Der vil blive foretaget lodtrækning blandt de interesserede. 
(Ph.d.-udvalgets sammensætning har efterfølgende - i forlængelse af Rektors dispensation - 
ændret sig, således at Anne Klara Bom (ILKM), Sarah Bro Pedersen (ISK), Ida Lildholdt Jacobsen 
(IFKI), Inge Mønster-Kjær (IHKS) og Anne-Lene Sand (IFPR) er udpeget som repræsentanter 
og Laila Kjærbæk (ISK) og Heidi Eskelund Knudsen (IFPR) er udpeget som suppleanter pr. 23. 
januar og indtil nyvalg finder sted.)   



e. Rektors ph.d.-råd: 
Direktionen har besluttet at nedsætte et rådgivende ph.d.-råd for SDU, hvor ph.d.-skolelederne 
vil være fødte medlemmer, og hvor der også vil være TAP- og studenterrepræsentanter. Rådets 
vigtigste opgave bliver at rådgive rektor og direktion, samt at optimere det faglige og 
administrative samarbejde omkring ph.d.-uddannelsen på SDU.  

f. Institutledergruppen: 
Skoleleder planlægger at tage spørgsmålet omkring eksternt finansierede studerende op. Ved de 
eksternt finansierede stipendier er den studerende ofte udvalgt uden for konkurrence til at 
varetage en bestemt del af et overordnet projekt. Dette kan være et problem for såvel kvalitet 
som forskningsfrihed.  

g. Nationalt samarbejde på lederplan (skoleleder og FUP-leder niveau): 
Mødefrekvensen i skolelederkredsen er dalet. Skolelederen vil rette henvendelse til Johnny 
Laursen (AU, HUM) mhp. snarlig opfølgning. Skolelederen opfordrede FUP-lederne til at 
vedligeholde samarbejdet på FUP-niveau. Skolen betaler forplejning og rejseudgifter i den 
forbindelse. 
 

Punkt 3: Regnskab 2011 
 
Regnskabet blev gennemgået, og der udspandt sig en drøftelse af forbruget inden for de enkelte 
forskeruddannelsesprogrammer og skolens centrale konto. Overskydende midler søges overført til 2012-
budgettet. 

 
Punkt 4: Budget 2012 
 
Et foreløbigt budget blev fremlagt og godkendt. Skolelederen vil fremsende et justeret budget, når det 
endelige regnskab for 2011 er gjort op, og når indtægtsgrundlaget for 2012 kan beregnes mere præcist. 
 

    
Punkt 5: Kursusudbud FS2012 
 
Kursusudbud blev fremlagt og godkendt til indstilling til Ph.d.-udvalget. 
 
Skolelederen pålagde FUP-lederne at holde institutlederne orienterede når der træffes aftaler med 
medarbejdere om kursusledelse og -undervisning i FUP-regi, idet ph.d.-skolen ellers risikerer at blive 
underlagt den almindelige rekvisitionsprocedure. 
 
På baggrund af henvendelser fra studerende omkring forskelsbehandling ift kursusudbud i FUP-regi, blev 
det pointeret, at FUP'erne til dels er nicheprogrammer i et større nationalt fællesskab, og at studerende 
med fordel også kan orientere sig omkring kursusudbuddet hos samarbejdspartnerne. 
 
 
Punkt 6: Udvikling af fagligt socialt samvær 
 
Mulighederne for at sikre et godt fagligt socialt miljø for de studerende blev drøftet. Programrådet 
besluttede at lave en 2-benet løsning, hvor observatørerne (nu studentermedlemmerne) fra ph.d.-udvalget 
får til opgave at stille forslag til arrangementer, og hvor FUP-lederne på skift laver et arrangement på tværs 
af FUP'erne. Johs. Wagner påtog sig opgaven for 2012. Skolen finansierer begge opgaver over den centrale 
pulje. 
 



Pkt. 7: Evaluering 
 
Efter en kort drøftelse af den nuværende praksis var der enighed om at alle kursusaktiviteter, inkl. 
generiske kurser, der indebærer et centralt element af undervisning og/eller kursusledelse skal evalueres. 
Der er udarbejdet et evalueringsskema, der kan anvendes i forbindelse med generiske kurser. 
 
Pkt. 8: Eventuelt 
 
Kompensation: Dennis Day havde bedt om en drøftelse af forskelle i kompensation institutterne imellem, 
herunder til bivejledere. Skoleleder rejser problemstillingen på næste institutledermøde. 
 
Spørgsmålet om de lokalt formulerede krav til antologiformen blev rejst. Skolelederen mente ikke, at der 
var grundlag for en ændring, idet der må tages hensyn til forskellige fagtraditioner. Det kan overlades til 
bedømmelsesudvalget at vurdere, om det, der indleveres, opfylder de bekendtgørelsesmæssige krav til en 
ph.d.-afhandling på tilfredsstillende vis. 
 
29. marts 2012 
Carl Bache, ph.d.-skoleleder 
Bettina Ibsen, sekretær 
 

    
    
    

  

  

 


