
Health Ph.d.-udvalg (Health Ph.d.-udvalg)

03-05-2021 15:00 - 16:30

Mødet foregår online - Zoom eller fysisk



Indhold
Referat 1



Referat

Punkt 1: Mødeinformation

Ole Ingemann Hansen, Lise-Lotte Kirkevang og Ankur Razdan deltog ikke i mødet

Punkt 2: Quality in the PhD Process. 2021.A survey among PhD
students at Aarhus University.

Ph.d skoleleder og Ph.d. udvalget udtrykte stor tilfredshed med resulterene fra Health,
der viser at de ph.d.-studerende på Health generelt er meget tilfredse med deres ph.d.-
uddannelse. Der var stor tilfredshed med den høje svarprocent på 75 procent i
undersøgelsen. .

Der blev på mødet peget på følgende særlige opmærksomhedsområder.

1. Vejlederstyring

Det blev bemærket, at de ph.d.-studerende i forhold til tidligere undersøgelser i 2013 og
2017, oplever en lidt øget vejlederstyring i deres ph.d.-forløb. Selvom der ikke er tale om
nogen markant stigning kan det være tegn på at uheldig udvikling, hvor
selvvstændigheden i ph.d.-projekter bliver sat under pres.

Ph.d udvalget fandt det interessant at få belyst mulige årsager til øget vejlederstyring, og
det blev besluttet i første omgang at kigge på eventuelle forskelle mellem FP-
programmerne, så snart Ph.skolen modtager resultater på programniveau, der trækkes i
ekstra kørsel.

2. Ensomhed og og stress.

Det blev bemærket at andelen af ph.d.-studerende, der altid eller ofte føler sig ensomme
er steget fra 14 procent i 2017 til 20 procent i 2020. Selvom noget af stigningen
sandsynligvis kan relateres til nedlukningen under Covid 19 pandemien, ser Ph.d.-
udvalget med bekymring på udviklingen. Det blev også bemærket at 28 procent ofte eller
altid oplever et arbejdspres, der går ud over deres privat/familieliv og at 12 procent af de
studerende ofte eller altid har alvorlige stressreaktioner.

Ph.d-udvalget besluttede, at der skal mere fokus på at forebygge ensomhed og stress og
pegede på følgende mulige initiativer.

1. Etablering af mentorordning på frivillig basis tæt på forskningsmiljøet, evt. yngre
forskere som mentorer ( ph.d.-studerende 3 år eller Post.docs)

2. Arbejde med modeller for bedre integrering af de Ph.d-studerende i
forskningsmiljøerne og faglige netværk på institutterne.

3. Tilføje afsnit om trivsel i ph.d.-planneren

4. Opprioritere fokus på trivsel i mus samtalerne.

5. Sætte fokus på ensomhed og stress f.eks med et indlæg i nyhedsbrevet. evt. en
person, der har mod til at stå frem og fortælle om sin egen ensomhed.
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6. Tage problemstillingen op i gruppen af arbejdsmiljørepræsentanter.

Det blev besluttet at fortsætte drøftelsen på næste Ph.d. udvalget d. 30 august, i
sammenhæng med punktet om status fra ph.d.-vejleder Ebba Nexø. Der blev på mødet
spurgt ind til, om Ph.d-studerende, der påtager sig en mentor funktion evt. vil kunne få
godkendt mentor timer som obligatorisk undervisning. Det blev besluttet også at tage
det spørgsmålet op på næste møde i Ph.d.-udvalget i forbindelse med en drøftelse af
opdatering af retningslinjer for godkendelse af forberedelsestid ifm ph.d.-studerendes
varetagelse af undervining/formidling.

Helene oplyste, at Ph.d -skolen snart vil modtage en ekstra kørsel på internationale
ph.d.-studerende, som vil give mulighed for at se nærmere på, om der er særlige
problemstillinger for denne gruppe, f.eks i forhold til ensomhed og stress.

Punkt 3: Corona og ph.d.-studerendes trivsel

Spørgsmålet om trivsel blev drøftet under pkt. 2. ifm resultaterne fra undersøgelsen af
kvalitet i Ph.d. forløb. Det blev derfor besluttet at tage emnet om ph.d.-studerendes trivsel
under corona op på næste møde i Ph.d. udvalget, hvor drøftelsen af forebyggelse af
ensomhed og stress igen vil være på dagsordenenen igen.

Punkt 4: Orientering fra underudvalg

Kursusudvalget

Didde Demontis orienterede fra mødet i kursusudvalget d. 24 april, hvor udvalget
godkendte kursusplanen for efteråret 2021. Derudover havde udvalget drøftet følgende

1. Arbejdet i forskningsnetværket personlig medicin, med at få PM feltet dækket ind i
kursusudbuddet.

2. Udvalgets arbejde.

3. Tilbud fra Nature om online kurser

Ph.d.-skoleleder, Helene Nørrelund bemærkede, at de andre tværgående
forskningsnetværk på Health også er igang med at kigge på Ph.d kursusporteføljen i
forhold til netværkenes faglige behov og at FP lederne har deltaget i nogle af møderne i
netværkene: Derudover gjorde Helene opmærksom på at der i det nordiske
kursussamarbejde ligger en oplagt mulighed for samarbejde om kursusudbud på mere
snævre forskningsområder.

Der var på mødet en længere diskussion om online undervisning generelt og Natures
online kurser specifikt. Der var ikke umiddelbart opbakning til at forskerskolen går igang
med Natures kurser. Dels dækker vores eget kursusudbud meget af indholdet i Natures
kurser er der er usikkerhed om kvaliteten og niveauet i kurserne. Derudover giver kurser
vi selv udbyder ph.d.-studerende at undervise selv og skaber interesse blandt de ph.d.
studerende for kursesudbuddet.

Det blev besluttet at Lene Bøgh Sørensen kontakter Nature og forespørger, om vi kan få
en trial version af Natures kurser som kursusudvalget kan kigge nærmere på.
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Udvalget for dispensation og merit

Der har ikke været afholdt et seperat møde, men udvalget har skriftligt været inde over
en dispensationssag, hvor der er i forbindelse med en ækvivalensvurdering er søgt
dispensation fra kravet om at arbejdserfaring kun kan godkendes som 60 ECTS, hvis det
har udmøntet sig i 2 artikler med førsteforfatterskab i et peer reviewed tidsskrift.
Dispensationen blev givet, da vedkommende havde 1 meget flot publikation i et
internationalt tidsskrift.

Udvalget for interne retningslinjer

Der var ikke nyt fra udvalget.

Punkt 5: Orientering fra Ph.d.-foreningen

Ph.d. foreningen orienterede derudover om følgende

1. Omeed Neghabat blev på generalforsamlingen i Ph.d foreningen valgt som formand,
Pernille Louise Kjeldsen blev valgt som næstformand og Emil Nielsen Holck blev valgt
som kasserer.

2. Der er opstået en problematik vedr. Ph.d.-studerende, der har patientkontakt på AU.
De ph.d.-studerende, der ikke er ansat på sygehuset falder ind under andre kriterier, og
er ikke blevet tilbudt vaccination mod corona. Det forhindrer de ph.d.-studerende i at
varetage deres opgaver og de oplever, at de falder ned mellem to stole ift. AU/AUH. Der
er løbende dialog mellem Regionen og Health AU om at finde løsninger på
problematikker der opstår i krydsfeltet melle AU /AUH , og man må også opfordre til, at
der kan findes en konkret løsning for denne gruppe af ph.d. studerende. Ph.d.-skoleleder
Helene vil tage kontakt til prodekan Hans Erik Bøtker kontakt til prodekan for forskning
Hans Erik Bøtker, mhp at få IKM til at tage problemstillingen op med AUH-
hospitalsledelsen på førstkommende møde.

Punkt 6: Orientering fra Ph.d.-skoleleder

Ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund orienterede om AU's 2025 strategi, herunder det
pilotprojekt, der nu sættes igang på alle fakulteter vedr. tidlig og målrettet
karriereafklaring. Alle fakulteter skal implementere en karrieredag for ph.d.-studerende.
Ph.d.-skoleledelsen har derfor valgt, at der på introdagen for for nye studerende,
fremadrettet bliver en 3 timers introduktion til karriereveje og karriereplanlægning i l
ph.d.-forløbet, blandt andet med deltagelse af karrierevejleder Vibeke Bro fra AU's
karrierecenter.

Punkt 7: evt.

Det blev besluttet at Lene Bøgh Sørensen fra næste møde i udvalget uploader hele
dagsordenen i en pdf version under evt. punktet på dagsordenen for Ph.d.-udvalget
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