
 

Referat af møde i ToRS’ Forskningsudvalg, 27. september 2007 

 

Til stede: Una Canger, Kerstin Eksell, Frida Hastrup, Helen Krag, Jens Nørgård-Sørensen, 

Catharina Raudvere, Erik Sand, Tim Skuldbøl, Krzysztof Stala, Søren Thuesen, Margit Warburg   

 

Afbud fra: Peter Andersen, Denise Gimpel, Yoichi Nagashima, Jørgen Bæk Simonsen, Ingolf 

Thuesen 

 

Dagsorden: 

1) Meddelelser 

2) Institutkontrakt 

3) Årlig festforelæsning og andre fælles arrangementer på ToRS 

4) Udvalgsopgaver i fremtiden 

5) Eventuelt 

6) Dato for næste møde 

 

 

Ad 1) Meddelelser  

Fra udvalgets formand: 

Helen Krag meddelte, at hun har opsagt sin stilling pr. 31. december 2007. Til den tid overtager 

Ingolf ledelsen af forskningsudvalget.  

 

Fra Akademisk Råd: 

Margit Warburg meddelte, at fakultetsledelsen har besluttet, at institutleder og vice-institutleder fra 

samme institut fremover ikke må holde ferie samtidig. 

 

Fra forskerskoler: 

Erik Sand meddelte, at han og Jørgen Bæk Simonsen har behandlet ansøgninger om midler til støtte 

til rejser o.a. for ph.d.-studerende, og at alle ansøgningerne i denne runde kunne imødekommes. 

Forskerskolelederne vil også fremover stå for uddelingen af midler.  



Der blev desuden mindet om, at ph.d.-udvalget til foråret skal arrangere et informationsmøde for 

nystartede stipendiater, hvilket er en af de opgaver, der fortsat skal varetages lokalt, selvom vi har 

fået en ny ph.d.-skole på fakultetsniveau under (konstitueret) ledelse af Mette Thunø.    

Det diskuteres i øjeblikket, om det skal være obligatorisk for fakultetets ph.d.’er at tage generelle 

humanistiske kurser svarende til et vist antal ECTS-points i regi af fakultetet, og kun bruge egne 

forskerskoler til mere fagligt specifikke kurser.  

 

Andre meddelelser: 

Una Canger meddelte, at instituttets workshop i manuskriptologi afholdes i uge 41, og at modellen 

med tilhørende tilvalgsundervisning kunne være eksempel til efterfølgelse, da den også økonomisk 

lader til at være en succes. Der opfordres til, at erfaringerne med dette format opsamles til 

fremtidigt brug.   

 

Ad 2) Institutkontrakt  

Vedrørende forskningsdelen i kontraktoplægget nåede forskningsudvalget frem til følgende forslag: 

 

Resultatmål 2: 

* I forbindelse med større projektansøgninger bør der altid søges om midler til møder med en 

international følgegruppe 

* For at styrke grundforskningen sikres alle fastansatte forskere regelmæssige sammenhængende 

forskningsperioder 

* der arrangeres årligt en international tværfaglig workshop (omkostninger: min. 100.000 kr.) - evt. 

med tilhørende kursusundervisning 

* der afholdes en årlig stjerneforelæsning med international kapacitet 

* der afholdes regelmæssige møder i et repræsentativt forskningsudvalg med henblik på at diskutere 

opgaver og muligheder af fælles interesse 

 

Resultatmål 3: 

* ph.d.-studerende bør en gang om måneden mødes med hinanden og med de ansatte, der sidder i 

ph.d.-udvalget. For ph.d.-studerende fra udlandet bør der udpeges en mentor blandt de øvrige 

stipendiater 

 



Resultatmål 6: 

* der tilstræbes en ligelig kønsfordeling på forskeruddannelsen og i forskerstillingerne 

 

Resultatmål 7: 

* der skal skabes en model for, at forskere (i alle aldre) kan få faglig sparring fra ledelsen eller 

kolleger, sådan at det internt gennem faglige samtaler bliver tydeligt, hvilke projekter den enkelte 

forsker er i gang med, og hvordan disse kan støttes. 

 

Ad 3) Årlig festforelæsning og andre fælles arrangementer på ToRS 

Der arbejdes fortsat på, at ToRS skal invitere en international kapacitet til at afholde en årlig 

festforelæsning. Der er desuden fortsat overvejelser i gang om en serie af fælles arrangementer til 

afløsning af Kloden Rundt-serien. 

 

Ad 4) Udvalgsopgaver i fremtiden 

Der var bred enighed om, at forskningsudvalget fortsat skal bestå som diskussionsforum, men der 

var mindre enighed om det formålstjenlige i, at udvalget i dette semester har været opdelt i et 

’brutto-udvalg’, der mødes to gange pr. semester, og et mindre forretningsudvalg, der afholder 

månedlige møder. Det blev foreslået, at udvalget holder ca. tre møder pr. semester, da dette opfattes 

som et yderst nyttigt forum. Af samme grund blev det påpeget, at udvalget bør kommunikere 

diskussioner og beslutninger bedre ud til alle kolleger.   

 

Ad 5) Eventuelt 

Intet 

 

Ad 6) Dato for næste møde 

Næste møde finder sted d. 3. december  

 

Referent: Frida Hastrup  

 


