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Referat

Punkt 1: Mødeinformation

Omeed Negabhat, Lina Bukowski og Ankur Kazdan, udpeget af Ph.d.-foreningen som
suppleanter for Cecilie Belnstrup Paatsche, Cecilie Siggaard Jørgensen og Khoa Manh
Dinh frem til 1 februar 2021, deltog i mødet

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste Ph.d.-udvalgs
møde

Dagsordenen blev godkendt. Referat fra sidste møde i Ph.d.-udvalget blev godkendt.

Punkt 3: Slutevaluering

Oplægget til slutevaluering blev godkendt med følgende bemærkninger

1. Det er en rigtig god ide i forbindelse med slutevalueringen at spørge, om vi må tage
kontakt. Det bidrager til at skabe en tidlig og god kontakt til alumnerne, der kan bygges
videre på.

2. Ph.d.-skolelederen understregede, at der i forbindelse med undersøgelsen og tilsagn
til alumne informeres om, at oplysningerne bliver håndteret fortroligt.

3. Cecile Siggaard roste oplægget for at medtage punkter, der tidligere har været drøftet
i Ph.d -udvalget, f.eks spørgsmål om karriereplanlægning.

4. Lise-Lotte Kirkevang opfordrede til en hvis forsigtighed i forhold til at drage
konklusioner af undersøgelsen, hvis svarprocenten er lav.

Punkt 4: Digital Ph.d.-dag 2021

Ph.d.-udvalget tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig, at Ph.d.-dag
2021 gennemføres som digitalt arrangement.

Punkt 5: Valg E 2020 og udpegning af ny observatør

Ph.d.-udvalget tog orienteringen om valg til ph.d.-udvalget i efteråret 2020 til efterretning.

Ph.d.-foreningen har udpeget 3 suppleanter i perioden frem til 1 februar, hvor det
nyvalgte Ph.d.-udvalg tiltræder.

Omeed Negabhat og Lina Bukowski (suppleanter for uppleanter for Cecilie Blenstrup
Paatsche og Cecilie Siggaard Jørgensen. Barsel )
Ankur Kazdan (suppleant for Khoa Manh, der har afleveret sin Ph.d. og derfor ikke
længere er valgbar)

,
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Punkt 6: Orientering fra Ph.d.-foreningen

1. Generalforsamlingen
Cecilie Siggaard fortalte om stor opbakning til de to seneste generalforsamlinger, hvilket
blandt andet tilskrives Corona situationen og de udfordringer pandemien har skabt for de
Ph.d.-studerende.

2. Covid 19
Cecilie Siggaard fortalte, at Ph.d.-foreningen får mange henvendelser fra Ph.d.-
studerende, der er blevet forsinkede eller er nervøse for at blive forsinkede i deres ph.d.-
forløb på grund af pandemien. Den nationale Ph.d.-forening forsøger at gøre
opmærksom på de ph.d.-studerendes situation og presser på for en central løsning af
problemerne, blandt andet i en artikel i Altinget.

Helene og Damian gjorde opmærksom på, at der ikke er noget der tyder på , at der er
centrale puljer på vej til Ph.d.-studerende, trods pres fra universiteterne. Dog kan det ikke
udelukkes, at det stadig kan komme ind i finansloven, som del af en forhandlingssituation
de næste måneder. Damian oplyste på mødet, at Cirkulære om forlængelser grundet
covid 19 udløber ved årsskiftet og at Ph.d.-skolen vil have ekstra opmærksomhed på
hvordan, der bliver fulgt op herpå centralt som decentralt på universiteterne.

3. Lange sagsbehandlingstider i TTO

Det var enighed om at situationen er kritisk og at problemstillingerne skal rejses højere
oppe i systemet. Det blev besluttet at Ph.d.-foreningen færdiggør notatet og sender det til
dekan Lars Bo og prodekan for forskning Hans Erik Bøtker, med en opfordring til, at der
skal findes løsninger, der kan nedbringe de lange sagsbehandlingstider.

Punkt 7: Orientering fra Ph.d.-skoleleder

Ph.d. udvalget tog orienteringen til efterretning. Cecilie Siggaard anerkendte de titag
som ph.d.-skole ledelsen har iværksat ifm håndteringen af Corona i forhold til de ph.d.-
studerende. Cecilie opfordrede samtidig til, at der i næste nyhedsbrev fra Ph.d.-skolen
kommer et indlæg rettet mod de ph.d.-studerende og de udfordringer de har på grund af
Covid, og hvad Ph.d.-skolen gør for at hjælpe i situationen. Helene tilsluttede sig ideen
og vil gå videre med den.

Helene fortalte under punktet

- at fakultetsledelsen på deres sidste møde godkendte handlingsplanen for
internationalisering 2020-2022 og handlingsplanen for tidlig og målrettet karriereafklaring.
På samme møde blev der fulgt op på institutternes anvendelse af stipendiemidler, hvor
det ser ud til at måltal for Ph.d. indskrivninger nåes.

- at der er sat gang i en ny stipendierunde, hvor der er modtaget ca. 100 ansøgninger,
der er sendt til vurdering i stipendieudvalget.

- at man fra Ph.d.-ledelsen- og- administrationens side forsøger at være
imødekommende over for de problemstillinger de Ph.d.-studerende sidder med på grund
af Corona og i den udstrækning det giver fagligt mening giver dispensation. F.eks er
der godkendt en del på miljøskift, hvor længevarende ophold bliver opdelt i kortere
ophold. På kursusområdet og i forbindelse med Ph.d.-forsvar forsøger man at gøre
deltagelse mere fleksibel ved at introducere hybrid modeller, med mulighed for både
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fysisk og online deltagelse. Der arbejdes også på at finde større lokaler til
undervisningen.

- Ændringer i protokol i forlængelse af corona - skal altid skrives ind i planner og
godkendes af skolen.

Punkt 8: Orientering fra underudvalg

Kursusudvalg

Emil Nielsen Holck orienterede fra sidste møde i kursusudvalget, hvor følgende blandt
andet havde været til drøftelse

1. Ph.d.-studerendes deltagelse i internat kurser. Det er vigtigt at internatkurser ifm-
kongresser er målrettet de ph.d. -studerende og ikke kun er en del af noget
andet. Holdningen er, at det er fint med kongresser, hvis det er målrettet specifikt til de 
ph.d. - studerende.

2. Internationalisering af kurser. Kursusudvalget har deltaget i et møde med FP-lederne, 
hvor fokus var på ideer til, hvordan man kan internationalisere Ph.d. kurserne mere og 
samtidig øge kvaliteten, herunder indlede et samarbejde med CESU om værktøjer, der 
kan støtte op om arbejdet. Det blev besluttet, at FP lederne finder 3 kurser, der er er 
egnede til at arbejde videre med som pilotprojekter. Helene kunne i forlængelse af dette 
fortælle, at der allerede har været afholdt et møde med CESU om pilotprojektet, og at 
der iøvrigt er ambitioner om at gennemgå hele kursusporteføljen.

Merit og dispensation

Ingen videre drøftelse

Interne retningslinjer

Der blev spurgt ind til status på mus samtaler for Ph.d. -studerende. Helene fortalte at 
mus samtaler er institutternes ansvar. Ph.d.-skolen har indledt et samarbejde med 
institutterne om, at Ph.d.-skolen gør de Ph.d.-studerende opmærksom på, når mus 
samtalerne skal gennemføres og gennemfører en spørgeskema undersøgelse efter 
mus samtale perioden, mhp. at få mere viden, om hvor mange samtaler, der bliver 
gennemført.
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Punkt 9: evt.

Der var ingen punkter under evt.
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