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Referat

Punkt 1: Mødeinformation

Der var yderligere afbud fra Lene Bøgh Sørensen (adm) . Ebba nexø var under pkt. 2

Punkt 2: Status på ph.d. rådgivning v/ Ebba Nexø

Grundet tekniske udfordringer udskydes punktet til næste ordinære møde i ph.d.-
udvalget.

Punkt 3: Drøftelse: Retningslinjer for ækvivalensvurderinger 60 ECTS

Der var en generel drøftelse vedr. vurderingen af ækvivalens ved optag på ph.d.-skolen.

Der blev fremført en række synspunkter om hvorvidt medforfatterskaber skal tælle med i
vurderingen af ækvivalens.
En anke er dog, at medforfatterskaber er svære at vurdere, da der er meget forskel på,
hvordan medforfatter bidrager.

Når vi drøfter, hvorvidt ækvivalensvurderinger skal lempes/ændres, bør beslutningen
bero på en vurdering af, hvorvidt ph.d.-skolen ”mister” talent ved at have en stringent
model.

Det blev besluttet at meritudvalget arbejder videre med emnet og præsenterer er et
forslag til fremtidige retningslinjer ved ph.d.-udvalgsmødet d. 30. august 2021.

Punkt 4: Drøftelse: proces for godkendelse af bedømmelsesudvalg

Udvalget tog orienteringen til efterretning, men den tilføjelse, at vi bør arbejde for, at
adjunkter kan indgå i arbejdet som bedømmere.

Punkt 7: Meddelelser fra Ph.d.-foreningen

Nedlukningen af universitetet fylder meget hos de ph.d.-studerende. Ph.d.-foreningen
modtager en del henvendelse vedr. dispensationer fra ECTS-kravet, da en del kurser er
blevet aflyst i forbindelse med corona. De ph.d.-studerende opfordrer til, at ph.d.-skolen i
højere grad omlægger undervisning til online. Samtidig ønsker de, at det gøres endnu
nemmere at få godkendt kurser på tværs af universiteter.

Ph.d.-skolelederen kvitterede for input og tilføjede at der netop arbejdes på dette i
øjeblikket i regi af NorDoc-samarbejdet.
Online-kurser er blevet (og bliver fortsat) afholdt i det omfang kursusleder har vurderet
det muligt.

De ph.d.-studerende udtrykte ønske om, at online ph.d.-kurser bør tænkes ind som en
fast del af den samlede kursusportefølje fremover.

• Det øger muligheden for at internationale ph.d.studerende kan følge kurser hos os.
• Det gør det mere fleksibelt for den enkelte ph.d.studerende.
• Det taler ind i en miljødagsorden.
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De opfordrer desuden til mere diversitet i kursusporteføljen, så den favner bredden af
fakultetet.

Ph.d.-skoleleder bemærkede, at den nuværende kursusportefølje er et udtryk for, hvilke
kurser fagmiljøerne selv er kommet med forslag til. Vi er ikke restriktive fra ph.d.-skolens
side.

Punkt 2: Planlægning af arbejdet i underudvalg.

1.Kursusudvalg:

Kursusudvalget arbejder videre med den samlede kursusportefølje. Der vil være en
præsentation for ph.d.-udvalget d. 30. august 2021.

2. Meritudvalget:

Meritudvalget arbejder videre med retningslinjerne for ækvivalensvurderinger og
præsenterer er et forslag til eventuelle ændringer ved ph.d.-udvalgsmødet d. 30. august
2021.

3. Interne retningslinjer:

I udvalget tages der en drøftelse af, hvad dette udvalg skal løfte af opgaver. Helene og
Damian inviteres med i drøftelsen.

Punkt 6: Planlægning af arbejdet med tværgående temaer i Ph.d.-
udvalget

Temaer for de kommende møder:

Maj: Corona

August: Diversitet, Sexisme

November: International evaluering

Punkt 8: Meddelelser fra ph.d.-skolelederen

Forlængelser af ph.d.-forløb grundet COVID-19 restriktioner:

Der er truffet en beslutning i universitetsledelsen om, at ph.d.-studerende som afholdes
fra at udføre aktiviteter i relation til deres ph.d.-uddannelse, og hermed forsinkes i ph.d.-
forløbet, skal have mulighed for at søge om forlængelse.

Der arbejdes på en løsning vedr. økonomi, således at forlængelserne kan håndteres.

Ph.d.-skolen regner med, at der er en model på plads meget snart.
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De ph.d.-studerende forslår, at ph.d.-skolen bør overveje at nedjustere antallet nye ph.d.-
forløb ved at tilbyde færre stipendier i en periode og bruge de sparede midler på at
hjælpe de nuværende ph.d.-studerende godt igennem corona-situationen.

Når ph.d.-foreningen kontaktes af studerende ved corona-forlængelse gør de
opmærksom på, at de studerende skal overveje evt. ændringer i projekt mv. så det tabte
afbødes mest muligt.
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