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Mødedato: 21. oktober kl. 15.00 
Mødested: Forskeruddannelsen, Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 
Mødeemne: Møde i ph.d.-udvalget 
 
Tilstede:  
VIP: 
Cai Grau, , Inst. for Klinisk Medicin,  
Lise-Lotte Kirkevang, lektor, Inst. for Odontologi og Oral Sundhed.  
Anders Nykjær, professor, Inst. for Biomedicin,  
Mette Nyegaard, lektor, Inst. for Biomedicin,  
 
Ph.d.-studerende/observatører:  
Kasper Glerup Lauridsen, ClinFo 
Anders Sjørslev Schmidt, ClinFo  
 
Andre faste mødedeltagere:  
Helene Nørrelund, ph.d.-skoleleder,  
Henrik Scriver, specialkonsulent, Forskeruddannelsen (referent). 
 
 

Der var afbud fra flg.: 

VIP: Anne-Mette Hvas, Ole Ingemann Hansen, Kristian Vissing 

Ph.d.-studerende: Andreas Halgreen Eiset, Khoa Manh Dinh, Cecilie Siggaard Jør-
gensen 

Andre: Damian Hertoft Goldberg 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste ph.d.-udvalgsmøde  

Referat af udvalgets møde 27. maj 2019 blev godkendt 
 

3. Meddelelser fra Ph.d.-forening og ph.d.-skoleleder 

Ph.d.-foreningen:  
Kasper Glerup Lauridsen oplyste, at ph.d.-foreningen på sin seneste generalfor-
samling har valgt Cecilie Siggaard Jørgensen som formand og Khoa Manh Dinh 
som næstformand. 
Foreningen arbejder i øjeblikket videre på at realisere en fortsættelse af Letbane-
symposierne og har derfor talt med Thomas Vorup-Jensen om dette.  
Man planlægger at involvere miljøer fra især Institutterne for Klinisk Medicin, 
Folkesundhed og Biomedicin samt andre f.eks. selskabet for studenterforskning. 
Helene Nørrelund opfordrede til, at ph.d.-foreningen også inddrager FP-lederne i 

http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(4fc3a2a4-248b-4ff2-9010-8abdd61a35b8).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(4a990316-5250-4ea2-a693-cc5eaa15fd82).html
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dette og nævnte i den forbindelse specifikt Kamille Smidt Rasmussen, ClinFo og 
Torben Sigsgaard, Folkesundhed. 
 
Kasper Glerup Lauridsen kunne endvidere oplyse, at foreningen i samarbejde 
med de øvrige ph.d.-foreninger på AU er i gang med at planlægge en fælles konfe-
rence, som afholdes 31. januar i et af søauditorierne. Konferencen vil dreje sig om 
hvordan et ph.d.-forløb kan afvikles bedst muligt såvel fagligt som personligt for 
den enkelte. 
 
Ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund: 
Hun oplyste, at fakultetsledelsen som et led i bestræbelserne på at styrke fakulte-
tets internationale samarbejde har et ønske om at ph.d.-studerende får en inter-
national medvejleder. Der er ikke tale om at man det bliver et egentligt krav, men 
man har et ønske om at man i miljøerne støtter den mulighed, således at man hu-
sker sit og fakultetets internationale netværk, når der tages stilling til sammen-
sætning af en ph.d.-studerendes vejlederteam. Fakultetet vil i den forbindelse se 
på mulighederne for at støtte dette med forskellige ”gulerødder” f.eks. rejsemid-
ler. Hun understregede, at der er ikke er tale om at man ønsker at udvide antallet 
af vejledere for den enkelte. Der vil fortsat være et maksimum på 4. Hun oplyste 
til orientering, at ca. 1/6 af de ph.d.-studerende i øjeblikket har en ekstern vejle-
der. 
 
Helene Nørrelund orienterede desuden kort om det hidtidige forløb af 2den 
runde af Open Calls. Den valgte form giver desværre anledning til et ret stort res-
sourceforbrug for bl.a. Forskeruddannelsen til (fra)sortering af irrelevante ansøg-
ninger og ækvivalensvurderinger m.v. Der blev under drøftelsen af dette givet ud-
tryk for at bl.a. udnævnelsen af ”Skou-professorer” vil kunne medføre mere mål-
rettet rekruttering af ansøgere og mere (målrettet) internationale opmærksomhed 
på mulighederne for samarbejde med AU om ph.d.-uddannelse. 
 
Helene Nørrelund redegjorde endelig for de tanker der gør sig gældende om udar-
bejdelse af en ny stipendiemodel. Drøftelserne herom befinder sig stadig i en ind-
ledende fase, men meget tyder på, at, at institutlederne vil få et større råderum og 
mere indflydelse på udbuddet af stipendier, og at man således vil kunne forvente 
en bevægelse i retning af forholdene på KU, hvor stipendiemidlerne i betydelig 
grad er decentrale. Indtil videre afventes en mere præcis udmelding fra fakultets-
ledelsen, som måske vil komme i løbet af november. 
Under drøftelsen af ph.d.-skolelederens orientering blev der fremført flere princi-
pielle synspunkter:  
- at de nuværende 1/3-tilskud er et vanskeligt – i nogle tilfælde umuligt – 

grundlag at sikre finansiering til et ph.d.-forløb 
- at usikkerhed omkring finansieringen er en stor stress-faktor for ph.d.-stude-

rende 
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- at inddragelse af projektejere kan være et positivt skridt i retning af decentra-
lisering 

- at en ny model også må fokusere på, at tildelte, decentrale stipendiemidler 
sikres anvendt til formålet 

 
4. Orientering fra de enkelte underudvalg 

a. Kursusudvalget (Der henvises til det udsendte referat af underudvalgets 
møde) 
 
Det blev supplerende oplyst, at underudvalget har godkendt 4 kurser. Desu-
den har drøftet bestræbelserne for at finde en afløser for den nuværende kur-
suskalender og kravene til en sådan afløser. Det har hidtil være vanskeligt at 
finde et eksisterende system, der kan opfylde de ønskede kriterier. Der er 
f.eks. et stort ønske om, at en ny kalender skal give mulighed for mere fleksibi-
litet i forbindelse med tilmelding, give bedre muligheder for søgning og give 
bedre muligheder for de ph.d.-studerende for at planlægge deres kursusdelta-
gelse – f.eks. at lægge kurser i begyndelsen af ph.d.-forløbet, hvor der er bedst 
tid. 
 

b. Underudvalget vedr. merit og dispensationer (Der henvises til det udsendte 
notat fra Forskeruddannelsen) 
 
Cai Grau kunne oplyse, at alle indstillinger fra Forskeruddannelsen er god-
kendt. Man har desuden fastlagt en politik for at godkende, at førsteforfatter-
skaber under visse omstændigheder kan konverteres til ECTS, som medregnes 
i forbindelse med vurdering af indskrivningsgrundlaget. 
 

c. Underudvalget vedr. interne retningslinjer (Der henvises til det udsendte re-
ferat af mødet i underudvalget) 
Mette Nyegaard kunne supplerende oplyse, at underudvalget havde inddraget 
resultaterne af den gennemførte APV i sammenhæng med i drøftelserne af af-
holdelse af MUS-samtaler med ph.d.-studerende. Det har vist sig at der er en 
smule uenighed om hvordan kravet om MUS opfyldes for ph.d.-studerende. 
Nogle har den opfattelse at MUS skal afholdes separat, andre at kravet er op-
fyldt i forbindelse med de årlige evalueringer af ph.d.-forløbet. Man har i ud-
valget forsøgt sig med få dette inkorporeret i eksisterende strukturer, dels for 
at begrænse ressourceforbruget og øge anvendeligheden af indsatsen dels for 
at motivere alle parter til at medvirke positivt til at holde/sætte ph.d.-forløbet 
på skinnerne. 
Ph.d.-udvalget drøftede bl.a. hvem der mest hensigtsmæssigt skal tage sig af at 
drøfte problemer i forløbet med den studerende. I den forbindelse blev der gi-
vet udtryk for, at det kan være vanskeligt for den studerende at drøfte spørgs-
mål om stress/velbefindende med hovedvejledere, hvis ens forløb/tilværelse 
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er ude af balance (og det kan være vanskeligt for hovedvejlederen at spørge til 
den slags problemstillinger). 
 
Nogle fandt dog, at det kan lade sig gøre, hvis man bestræber sig på at placere 
drøftelsen af den slags problemstillinger i en mindre formaliseret struktur og 
sørge for at drøftelser mellem hovedvejlederen og den studerende på mere el-
ler mindre faste møder altid tager den slags spørgsmål op. Hvis de altid tages 
op, vil tærsklen for at tage initiativ til at bringe dem på bane også være lavere. 
Det blev endvidere foreslået, at der formuleres en række faste spørgsmål til 
besvarelse f.eks. i forbindelse med Midtvejsevalueringen eller at man arbejder 
med et formaliseret sæt af spørgsmål, som har til formål at bringe stress-pro-
blematikker frem. 
 
Desuden blev det fremført at MUS’ens formaliserede karakter er uegnet til at 
tage fat om denne slags problemstillinger, som kræver personlig nærhed fra 
begge parter. Det kan være svært at være åben i denne eller andre formalise-
rede sammenhæng(e), hvis problemerne er alvorlige, men der var dog også 
nogle der mente at omhyggelig formulering af nogle enkle spørgsmål, som kan 
indgå i eksisterende strukturer (f.eks. faste møde, de regelmæssige evaluerin-
ger m.v.), kan have en positiv effekt, fordi de – rigtigt formuleret og anvendt – 
kan medvirke til at evt. problemer identificeres i tide og bearbejdes positivt. 
 
Det blev foreslået, at det sikres, at ansøgere til en ph.d.-stilling allerede i deres 
i deres motivering af ansøgningen giver udtryk for deres forventning til forlø-
bet og at der arbejdes videre med dette efter indskrivning i form af vedligehol-
delse af en portfolio, således at dette blive en fast bestanddel evalueringen af 
forløbet. Dette kan evt. igangsættes i forbindelse med et indledende kursus. 
 
Flere gav udtryk for at det ikke så meget er ph.d.-skolen som de lokale faglige 
miljøer der bør inkorporere denne side af forløbsevalueringen i forholdet til de 
ph.d.-studerende. Det fremgik desuden af debatten, at der er visse forskelle i 
miljøernes indstilling til f.eks. MUS. På odontologi har alle ph.d.-studerende 
MUS med hovedvejlederen eller afdelingslederen og det fungerer godt, og det 
kan være godt at ”modparten” ikke er hovedvejlederen. I andre miljøer betrag-
ter man de regelmæssige evalueringer med hovedvejlederen som en form for 
MUS og lader det blive ved det. Der var dog enighed om, at det kan være hen-
sigtsmæssigt at andre en hovedvejlederen kan varetage MUS-ansvaret, og hér 
kan en afdelingsleder eller, hvis den studerende ønsker det, en medvejleder 
være en mulighed. Desuden kan ekstern deltagelse i midtvejsevalueringen 
spille en positiv rolle. 
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Der var enighed om, at eventuelle obligatoriske tiltag (herunder regelændrin-
ger) bør inkorporeres i eksisterende strukturer, men med det udgangspunkt, 
at man ikke ”forstyrrer” velfungerende strukturer i miljøerne. 

 
 

5. Ph.d.-planner 

Punktet blev udskud til næste møde på grund af afbud fra ressourcepersoner. 
 
De ph.d.-studerende gav udtryk for at et nyt system kunne have en karakter, der 
gør det til et redskab for den ph.d.-studerende og bidrager til en velfungerende til-
rettelæggelse af det individuelle forløb, således at det billede, som IPTO bidrager 
til tegne også vil kunne vises i systemet. 
 

6. Orientering fra udvalgets medlemmer – hvad rører sig i de fag-

lige miljøer i forhold til ph.d.-skolen? 

Der bruges i øjeblikket store ressourcer på at etablere ny studieordning. 
 
Cai Grau gav udtryk for det synspunkt, at alle ph.d.-studerende burde ansættes på 
universitetet for at sikre ensartede arbejds- og ansættelsesvilkår i modsætning til 
nu, hvor mange arbejder som læger på hospitalerne ved siden af. Dette ville også 
betyde, at bestanden af ph.d.-studerende generelt vil være yngre. 
 
Der var dog nogen uenighed om de økonomiske konsekvenser for de lægeuddan-
nede ph.d.-studerende af en sådan ordning. Nogle fandt, at udstrækning af forløb 
og ansættelse/lønudgiften over 4 år og frigørelse af ph.d.-uddannelsens fra dens 
for lægerne faktiske tilknytning til speciallægeuddannelsen kunne have den posi-
tive virkning at medvirke til at sikre indskrivning af studerende, der prioriterer 
forskning, frem for studerende, der især tager ph.d.-uddannelse med henblik på 
deres lægefaglige karriere. Andre fandt det uheldigt, da lægeuddannedes lønud-
vikling i forvejen bliver presset af indskrivning på et ph.d.-forløb. 
 

7. Evt. 

Intet 
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