
Referat af Forskningsudvalgsmøde Mandag d. 23. juni 2008 kl. 12.30-14. 

Tilstede: Mette Thunø (MT), Frida Hastrup (FH), Yoichi Nagashima (YN), Catharina Raudvere 
(CR), Jens Nørgård-Sørensen (JNS), Jørgen Bæk Simonsen (JBS), Tim Skuldbøl (TS), Søren 
Thuesen (ST), Ingolf Thuesen (IT), Margit Warburg (MW), Charlott Hoffmann Jensen 
(Referent). 

Fraværende med afbud: Kerstin Eksell, Esther Fihl, Denise Gimpel, Erik Reenberg Sand, Jakob 
Skovgaard-Petersen og Krzysztof Stala. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Den nye ph.d.-bekendtgørelse og ph.d.-skole ved fakultetet herunder drøftelse af nye 

krav til ph.d.-vejledning v. Mette Thunø 
4. Bemandingsplanen 
5. Forsknings”frihed”/ sammenhængende forskningstid 
6. Evt. 

 

1.  Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden blev godkendt. IT bød velkommen, særligt til MT. 

 

2. Meddelelser: 

Ingen meddelelser ud over notat som er fremsendt til orientering sammen med dagsorden. 

 

3. ph.d.-bekendtgørelse og ph.d.-skole: 

MT er på rundtur til alle institutters forskningsudvalg for at redegøre for den nye ph.d. 
uddannelsesstruktur og for at give mulighed for spørgsmål/ afklaring. 

Der ligger tre hovedopgaver for dekanen for forskning og fakultetets forskningsudvalg i 
efteråret: 

1) Hvordan får vi flere eksterne midler til fakultetet. Vi har en høj ansøgningsrate, men ikke en 
høj nok succes rate i forbindelse med uddeling af eksterne forskningsmidler. Iflg. FKKs 
formand Kirsten Drotner mangler der bl.a. bedre oplysninger om organisering af projekterne, 
når de sendes ind. Institutterne bør fastlægge retningslinier/ prioriteringer for hvordan større 
succes kan sikres. Evt. kan ansøgningerne gå gennem en intern eller ekstern 
fagfællebedømmelse så de pudses af inden indsendelse. 

2) Sammenhængende forskningstid. Udarbejdelse af katalog med ideer til hvordan det kan 
sikres på hele fakultetet. 



3) Vejledning og sikring af forskningsmiljø for ph.d. studerende. 

Evaluering af struktur af forskeruddannelsen for et par år siden har vist at den var 
ustruktureret p.g.a. tværgående forskerskoler samt ph.d. studienævn der ikke var 
velfungerende. Det blev udmøntet i en ny lov i 2007 som indeholdt krav om en struktur med 
ph.d. udvalg og forskerskoler. Erhvervs-ph.d. ordningen er blevet styrket. Der er afsat 60 mill. 
kr. til formålet. 
Undersøgelser fra hhv. DEA og Danmarks forskningspolitiske Råd viser bl.a. at humaniora bør 
blive mere erhvervsorienteret, at virksomhederne efterspørger humanistiske 
forskningsområder, herunder tværkulturelle kompetencer, samt at humaniora bør blive mere 
internationalt orienteret i forbindelse med rekruttering. 
Epinions undersøgelse af årsager til frafald i ph.d. uddannelsen viser et frafald på ca. 1/3 på 
humaniora. Desuden er kandidaterne lang tid om at gennemføre og har generelt en høj alder 
når de er færdige. Til gengæld er der lav arbejdsløshed blandt ph.d.’ere fra humaniora (4%) 
og de får høje lønninger i det private erhvervsliv. Frafald siges bl.a. at være p.g.a. savn af 
forskningsmiljø samt dårlig vejledning. 

Efter den nye lov i 2007 har fakultetet udarbejdet en ny struktur på ph.d. området (bilag). 
Ph.d. koordinatorer på institutterne er bibeholdt. Der sættes minimumskrav til 
koordinatorernes rolle. De skal bl.a. være kontaktled mellem ansøgere og instituttet, skal sikre 
at de arbejdsmæssige forhold er i orden når den ph.d. studerende starter, være ansvarlig for 
velkomst arrangement 2 gange årligt ved optag af nye ph.d. studerende samt ansvarlig for 
koordinering af receptioner i forbindelse med forsvar. 
Institutterne indstiller kandidater til fakultetets ph.d. udvalg. Esther Fihl er ToRS repræsentant 
i udvalget, hvis formand er Vincent Gabrielsen fra Saxo. Udvalgets opgave er bl.a. at indstille 
kandidater blandt ansøgerne til indskrivning på fakultetet, efter at ansøgningerne er blevet 
vurderet i faglige udvalg, de skal godkende bedømmelsesudvalg i forbindelse med ph.d. 
forsvar, samt de er høringsorgan for ph.d. skolerådet. 
Ph.d. skolerådet afholder tre møder pr. semester, hvor forslag til ændringer etc. kommer til 
diskussion. 
Ph.d. centret er det administrative organ for ph.d.-skolen og ph.d.-udvalget. 
Der eksisterer ikke formelle aftaler mellem universiteternes ph.d.-skoler, men der afholdes 
uformelle møder med andre, især Århus. 

JBS: Der er en indbygget brudflade mellem de nationale forskerskoler og fakulteterne. 
Forskerskolerne indstiller kandidater, men fakultetet ansætter. Kan man være sikker på at 
indstillingerne går igennem? Forskerskolelederen er ikke ansættende myndighed selvom man 
er bevillingshaver. Vejlederen bliver omdrejningspunktet for hvor en ph.d. studerende ender i 
højere grad end hvilken forskerskole man hører under. 

MT: Forskningsrådets indstillinger skal følges. Der er ikke noget nyt m.h.t. hvem der ansætter, 
men ph.d. skolelederen skal godkende vejlederen, hvor det tidligere var en opgave for 
institutlederen. De skal checke at den ønskede vejleder har erfaring. 

JNS: Generelt tilfreds med systemet. Forskerskolen skulle tidligere også administrere 
bevillingen. Forskerskolerne screener ansøgningerne. 

IT: institutlederen skal skrive under på om en studerende kan få plads på instituttet, det sikrer 
også en vis kontrol. 



Ph.d. udvalget skal godkende kurser foreslået af forskerskolerne. Tidligere var der ingen 
kvalitetssikring af kurserne, ingen fast ECTS vægtning af kurserne i forhold til længde og 
intensitet. 
Ph.d. skolen varetager de generelle kurser, mens forskerskolerne tager sig af de mere 
specifikke kurser. Kan være overlap. Forskerskolerne kan også vælge at udbyde generelle 
kurser selv. 

Signal fra FKK: Midler til ph.d. stipendier bliver fremover i højere grad lagt ind i kollektive 
bevillinger. Det kræver at lektorer og professorer bliver mere aktive i projektansøgninger. 

JNS: Farligt at skære midler der gives direkte til enkeltstående ph.d. projekter, da ansøgerne 
er afhængige af seniorforskeres projekter/ vilje til at ansøge på kandidatens vegne. 

MT: Kan der være andre årsager til frafald? Er vi gode til at screene rigtigt? Frafald kan være 
p.g.a. dårlig screening af kandidaterne. ToRS i en heldig situation da hele tre forskerskoler 
hører hjemme her, andre institutter har en enkelt eller ingen, d.v.s. ikke tæt kontakt til 
ledelsen af forskerskolen da de sidder et andet sted. 

ST: Ph.d. studerende under forskningsprojekter er mere en mesterlære, der er netværket på 
plads og andre er med til at styre processen. ”Løse” ph.d. studerende har brug for internt 
netværk. 

IT: Efterspørger hvordan udvalgets ph.d. studerende oplever strukturen: 
FH: Skal understreges at ph.d. er et ansættelsesforhold, det skal gøres klart at man har en 
institutionel tilknytning. Instituttet kan inddrages mere bl.a. i forbindelse med pligtarbejde. 
Mere system i ansættelsen, bl.a. med MUS samtale. 
TS: Et lokalt netværk er vigtigt, evt. have en mentor som ikke er vejleder. Nødvendigt med et 
forskningsmiljø. 

MW: De humanistiske ph.d. kandidater er de øverste 10% af de uddannede kandidater, derfor 
ikke mærkeligt at de får job. 
Ikke nogen grund til at overdrive fordelen ved projekttilknytning, den studerende skal stadig 
selv skrive afhandlingen. Mentor bør være vejlederen. Vejlederen skal coache, stille krav, bl.a. 
om møde/”MUS” samtale. Vejlederen skal have omsorg for sine studerende. Integration i 
instituttet er vigtigt, desuden netværk blandt ph.d. studerende. 

FH: det sociale netværk blandt ph.d. studerende på ToRS fungerer godt. 

MT: Forskningsudvalget skal drøfte initiativer til forbedring af ph.d. studerendes gennemførelse 
og sende dem til ph.d. udvalget (frist 15. sept.) 

ST: Vejledere har mange forskellige praksisser, de har måske ikke behov for et kursus i 
vejledning, men mere for et forum hvor vejledning kan diskuteres. 

IT: Et af ToRS’ mål er at alle lektorer/ professorer skal have mindst én ph.d.-studerende i 
vejledning. Vi skal internationalisere, udenlandske kandidater kan også blive ph.d. studerende. 

MT: Dårlige erfaringer med udenlandske ansøgere, da deres ansøgninger oftest er 
mangelfulde. 

JBS: Bør udarbejdes en liste over ph.d. studerendes fordeling på vejledere fra 2000 og frem. 



4. Bemandingsplanen: 

Den eksisterende bemandingsplan kører til 2012. Fjernelse af pensionsalderen på Universitetet 
kan give ændringer. Ledelsen efterlyser retningslinier i forhold til prioriteringen af opslag af 
stillinger. 
IT gennemgik den uddelte liste (se bilag) som status på ansættelsessituationen p.t. 
Ved sidste FKK uddeling er der desuden tilfaldet 2 post.doc stillinger til ToRS. 
Professorat i Moderne Indien bliver snart opslået sammen med andre stillinger under Asien 
satsningen, bl.a. et lektorat i Vestkina/ Centralasien. Asien-satsningen lanceres i september. 

IT gennemgik listen over ubesatte stillinger iflg. bilag rundsendt før møde. Når der er fem 
stillinger i et fag, bør der være et professorat, d.v.s. der bør være et professorat i 
religionssociologi. 
Åbent Universitets tilgangen er faldende for alle instituttets fag, bortset fra arabisk. Det 
betyder bl.a. at der ikke pt. er studentergrundlag til en tredje stilling i Minoritetsstudier. 
Påvirker også stillinger på nærorientalsk arkæologi. Der skal tænkes nyt i forhold til 
rekruttering af studerende til ÅU. 

IT: Hvad er afgørende for prioritering af opslag? 
JNS: En velfungerende fagtradition skal bevares ved at opslå vakante stillinger, men samtidig 
skal det sikres at nye kompetencer kan komme ind. 
MW: nødvendigt med fleksibilitet, d.v.s. vi skal ikke følge en liste slavisk. 

IT: økonomien afgør hvor mange af de vakante stillinger der kan opslås nu. Hver 5. stilling bør 
være et professorat. Det kan også være et cluster af små fag, som tilsammen kan oppebære 
et professorat. Satsningsområderne har reddet økonomien for en del stillinger. 

ST: Iflg. den gamle bemandingsplan er der taget udgangspunkt i STÅ produktion, nu bruger vi 
økonomien generelt. 

Der kommer nye eksterne kriterier for budget 2009 som afgør institutternes bevillinger. Bl.a. 
vil der komme incitamenter til at sikre at BA kandidater færdiggør deres uddannelse til tiden. 

En ekstra indsats belønnes, men ind imellem nødvendigt med investeringer for at sikre at fag 
kommer ud af en ond spiral. 

IT: Det er nødvendigt med en bemandingsplan, da det giver arbejdsro i forbindelse med 
ansættelser. 

 

5. sammenhængende forskningstid 

Afsat et beløb til frikøb allerede nu. Dette beløb skal også betale undervisningsfrikøb af 
ledelsen. Der er uddelt penge til frikøb i efteråret uden forudgående drøftelse/ diskussion til at 
kompensere ekstra belastede ansatte. 

ST: når der kun er begrænsede midler bør vi stræbe efter flere 1-2 måneders frikøb i stedet 
for enkelte 6 måneders frikøb. 



MW: støtter forslag om 1-2 måneder. Modtagere skal efterfølgende aflevere ½ side tekst om 
hvordan tiden er brugt. 

JBS: Problematisk hvis vi systematiserer det vi alle er ansat til. Vi skal ikke acceptere at alle 
altid underviser for meget og senere evt. kompenseres. Praksis har været at der tildeles til 
dem der har ydet en ekstra indsats med undervisning eller administration. Vi skal sikre at der 
altid kompenseres for dette. Det skal tydeligt markeres at når vi taler om frikøb til forskning/ 
sammenhængende forskningstid er det udover kompensation for ekstra undervisningsbyrde. 

MW: Kan man frygte at der udvikles A og B forskere? 

IT: MUS samtalen er vigtig til at signalere overfor ansatte at de har muligheden for at søge. 
Krav om rapportering er vigtigt. 

JNS: Kan være svært at indpasse 1-2 måneders undervisningsfri perioder når undervisningen 
kører over hele semestret. 
Frikøb skal tildeles til et konkret beskrevet formål. 

ST: Nødvendigt med planlægning i god tid for at sikre at det ikke påvirker kolleger, skal 
afgøres inden undervisningen planlægges. 

 

6. Evt. 

MW: Manglende pensionsalder ved 70 år et problem. Der bør være en øvre grænse. Evt. at 
ansættelsen forlænges for 2 år ad gangen for ansatte over 70 år. Hovedsamarbejdsudvalget 
skal tage det op. 

JNS: Mangler kritik af beslutningen, ingen offentlig debat om emnet. 

IT: Tidsbegrænsede stillinger kan blive normen. 

 

CR referede fra møde i CEMES. Stor interesse for ToRS’ forskning i styregruppen. 
CEMES har taget udgangspunkt i eksisterende forskningsprojekter. De har planlagt en række 
seminarer til efteråret for at synkronisere Europa-forskningen på Humaniora. For os kan det 
sikre Østeuropa. 
Vi skal arbejde på tværinstitutionelt samarbejde for at sikre humanistisk baseret forskning, nu 
hvor ToRS fagene er velintegrerede. 

Mødet afsluttet kl. ca. 13.45 


