
 

Referat af møde i ToRS’ Forskningsudvalg, 19. juni 2007 

 

Tilstede: Peter Andersen, Una Canger, Frida Hastrup, Helen Krag, Yoichi Nagashima, Jens 

Nørgård-Sørensen, Erik Sand, Jørgen Bæk Simonsen, Krzysztof Stala, Ingolf Thuesen, Søren 

Thuesen  

 

Afbud: Kerstin Eksell, Paul John Frandsen, Denise Gimpel, Catharina Raudvere, Tim Skuldbøl, 

Margit Warburg  

 

Ad 1. Udvalget drøftede hvordan man i fremtiden kunne sikre referatskrivning, da der ikke altid er 

frivillige til opgaven. Frida Hastrup tilbød indtil videre at fungere som udvalgets referent.  

 

Ad 2. Meddelelser  

 

Meddelelser fra Institutleder  

 

a) Der er fra ToRS indmeldt tre ansøgninger om stjerneprogrammer til videre behandling. 

Ansøgningerne ligger nu hos dekanatet og går herfra videre til internationalt review.  

Temaerne for de indleverede forslag til stjerneprogrammerne er:  

Motivation for Language Change (Jens Nørgård-Sørensen)  

Canon and Identity Formation in the Earliest Literate Societies (Kim Ryholt)  

QuSP: Qur’anic Studies Programme (Thomas Hoffmann)  

 

b) Et nyt system til registrering af publikationer med navnet Curis træder snart i kraft. Det skal 

erstatte PUF og er nemmere og bedre, bl.a. fordi det bliver muligt for forfattere selv at taste 

referencerne ind, og fordi det skulle blive lettere at finde frem til forskere via en søgefunktion. Curis 

er fælles for hele Universitetet. En præsentationsfolder er på vej.  

 

c) ToRS og Saxo har i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (primært antropologi) 

udformet et fælles forslag til en tværfakultær Asien-satsning, som rektoratet har stillet i udsigt. 

Forslaget, der er godkendt af begge dekaner, ligger nu hos rektoratet og bestyrelsen, og hvis det 



accepteres, tilflyder der Fakultetet ekstra VIP-stillinger (formentlig et professorat inden for 

Sydasien-området og et lektorat inden for området Vestkina/Centralasien). Herudover indeholder 

forslaget post.doc og ph.d.-stillinger samt midler til fælles forskningsaktiviteter.  

 

Øvrige meddelelser  

 

Der er udarbejdet en ny velkomsttekst til ToRS hjemmeside, som i det hele taget vil blive 

omarbejdet.  

 

Jørgen Bæk Simonsen meddelte, at der er planlagt to forskerskolekurser for efteråret, som snart 

annonceres på hjemmesiden.  

 

Nyt om ph.d.-området  

 

Den nye ph.d.-skole med tilhørende ph.d.-center på fakultetsniveau betyder, at Institut-

forskerskolernes aktiviteter måske skal justeres. Fx er det p.t. uklart, om det bliver forskerskolerne 

eller Fakultetets ph.d.-skole, der skal indstille ansøgere til videre bedømmelse i FKK. De 

eksisterende forskerskoler skal stadig varetage specifikke faglige kurser, mens mere generelle 

kurser og økonomi formentlig bliver centraliseret til Fakultetet. Der var enighed om, at vi på 

institutniveau fortsat skal afholde informationsmødet for ansøgere i foråret for at sikre rekruttering 

og præcis vejledning lokalt. Kommende og nuværende ph.d.-studerende med generelle spørgsmål til 

økonomi, formelle regler, bekendtgørelser osv. kan dog henvises til ph.d.-centret.  

 

På grund de nye tiltag bliver ToRS’ ph.d.-udvalg fremover et underudvalg af Forskningsudvalget 

bestående af forskerskolelederne og ph.d. repræsentanterne fra FU.  

 

Ad 3. Den nye struktur for forskningsudvalget  

 

Det blev besluttet at fortsætte med den struktur for FU, der har kørt de sidste par måneder i dette 

forår. Det betyder, at det store FU mødes en eller to gange pr. semester, mens et lille 

forretningsudvalg mødes ca. en gang om måneden. Det store FU sammensættes som hidtil, mens 

forretningsudvalget sammensættes af fire medlemmer: formanden for forskningsudvalget, et 



medlem valgt fra det store udvalg, en repræsentant fra ph.d.-studerende og institutlederen. Det blev 

understreget, at løbende kommunikation fra det lille FU til det store er vigtig.  

 

Ad 4. ToRS Annual lecture  

 

Der er indløbet i alt syv forslag til personer, som ToRS kan invitere til at holde vores Annual 

Lecture (første gang maj 2008). Af dem satses der i første omgang på Jared Diamond. 

Institutlederen kontakter ham. Hvis han afslår, vil der blive efterlyst flere forslag.  

 

Ad 5. Andre initiativer  

 

Fra efteråret igangsættes en ny serie af forskningsarrangementer for hele instituttet. Serien erstatter 

Kloden Rundt og kan bestå af forskellige arrangementer fx tiltrædelsesforelæsninger, diskussion af 

udvalgte emner eller andet. Forskningsarrangementerne foregår tre gange pr. semester og skal ligge 

på et fast tidspunkt i håb om at tiltrække mange. Der nedsættes en arbejdsgruppe, og forslag til 

arrangementer er velkomne.  

 

Ad 6. Planer/ønsker for emner i kommende semester  

Intet  

 

Ad 7. Eventuelt  

Intet  

 

Ad 8. Ny dato  

Næste møde finder sted 27. september kl. 14-16  

 


