
Referat af Forskningsudvalgsmøde torsdag d. 4. september 2008 kl. 13.00-
14.45. 

Tilstede: Kerstin Eksell (KE), Esther Fihl (EF), Frida Hastrup (FH), Yoichi Nagashima (YN), Erik 
Reenberg Sand (ERN), Jørgen Bæk Simonsen (JBS), Tim Skuldbøl (TS), Ingolf Thuesen (IT), 
Søren Thuesen (ST), Margit Warburg (MW), Charlott Hoffmann Jensen (CHJ, Referent). 

Fraværende med afbud: Catharina Raudvere, Jens Nørgård-Sørensen, Denise Gimpel, Jakob 
Skovgaard-Petersen og Krzysztof Stala. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Forskningsstrategirapport 
4. Drøftelse af initiativer til forbedring af ph.d. studerendes gennemførelse 
5. Fastsættelse af næste mødedato 
6. Evt. 

 

1.  Godkendelse af dagsorden: 

Pkt. 5 sløjfet, herefter blev dagsorden godkendt. 

2. Meddelelser: 

• CHJ har lavet en oversigt over ToRS ansøgninger om eksterne midler for 2007. Samlet 
set er søgt for lidt over 57,5 mill. kr. Succes raten for registrerede ansøgninger er 31%. 

• Rubrikken ”Find en forsker” er nu aktiv på KU’s hjemmeside. Alle ansatte opfordres til 
at opdatere forskningsprofil på hjemmesiden og personoplysninger i Curis. 

• Modtaget et notat fra Fakultetet om humanistiske kandidater og ph.d.´eres 
beskæftigelsesmønster målt på kandidater fra 1997-2006. Notatet kan fremsendes 
efter ønske. 

• Ingen støtte til international workshop på ToRS i år, i stedet er ToRS (Denise Gimpel og 
Bent Nielsen) medarrangør af en konference i Kina 24.-26. Okt., hvor flere ansatte fra 
ToRS, også udenfor faget kinesisk, deltager. Desuden deltager nye kandidater og 
overbygningsstuderende fra kinesisk. 

• Iflg. Institutkontrakt gives støtte til kandidater i form af skolarstipendier, hvor en 
kandidat ansættes en måned m.h.p. at udarbejde en ph.d. ansøgning.  I år tildeles et 
stipendium til en kandidat fra kinesisk, som også deltager i ovennævnte konference. 
 

3. Forskningsstrategirapport: 
Rapporten skal indeholde forslag til konkrete tiltag. Punkter iflg. fremsendte bilag. 
Status: gennemgang af instituttets fag og forskningsemner. 
Bemandingsplanen skal indgå, som den blev fremlagt og diskuteret på sidste møde. GRUS 
samtaler på fag evt. også med grupper af fag, GRUS, med berøringsflader, eksempelvis 
russisk, kinesisk og japansk, for at se muligheder for samarbejde og udvikling. 



Internationalisering: Internationaliseringsudvalget indkalder forslag til int. Workshop som kan 
tildeles støtte. Frikøb som kan søges på månedsbasis kan fremme internationalisering blandt 
ansatte. 
Med internationalisering menes netværk, publicering etc. Internationalisering begynder 
allerede under uddannelsen i form af ekskursioner, udlandsophold etc. 
Opmærksomme på at mange ToRS fag beskæftiger sig med lav-prestige områder både m.h.t. 
kontakter og peer reviewed tidsskrifter.  
Forskere skal opfordres til at dyrke og skabe internationale kontakter i forb. med 
udlandsophold, bl.a. ved at tilbyde foredrag til lokale institutioner. 
Tiltrække udenlandske ph.d. studerende, bl.a. fra de områder vi beskæftiger os med. 
Forskerskolerne bør søge beløb til dækning af ”indskolingsforløb” for at forberede dem på det 
danske akademiske system. 
Udover støtte til en årlig workshop bør der også sættes midler af til støtte af større 
konferencer, hvor et mindre beløb herfra vil kunne hjælpe til at få de nødvendige eksterne 
midler. 
Opfordre ansatte til at inkludere Ph.d. og kandidatstud. i planlægningen. 
Forslag fra IT: skal der sættes midler af til en årlig udenlandsk post.doc.? 
Evt. kan lønmidler, der ikke bruges p.g.a. langsommelighed i forbindelse med ansættelser 
anvendes til dette. Skal sikre at de udenlandske gæsteforskeres niveau er kendt af instituttet. 
Udenlandske forskere/ ph.d’ere forventes at deltage i instituttets liv når de opholder sig her 
gennem deltagelse i seminarer, vejledning af studerende etc. 
Gæsteforskere skal kunne være på ToRS i kortere perioder end 1 år/ 1 semester. 
Gulerod fra ledelsen i form af økonomisk tilskud til aktiviteter i forbindelse med ophold, hvis en 
afdeling tiltrækker udenlandske gæsteforskere. 
Kan vi gøre mere for at publicere internationalt og i peer-reviewed tidsskrifter? 
Forskningsformidling: Ditte Maria Søgaard er ansat til at facilitere medarbejderes 
formidlingsaktiviteter. 
Formidling er andet end pressen, også skolemateriale, populærvidenskabelige bøger på dansk, 
foredrag, Kulturkurser.dk, udarbejdelse af netbaseret vidensdatabase, evt. frikøb til at 
udarbejde materiale til denne. Folkeuniversitetet og Åbent Universitet. Skal bruge flere kræfter 
på sidstnævnte. 
Videnscenter er centralt placeret på instituttet i det nye KUA iflg. flytteplanerne. 
Samarbejde med offentlige og private virksomheder: Kulturkurser.dk er samarbejde udenfor 
universitetet. Bestilling af udredningsarbejde fra ministerier finder allerede sted. 
Tiltrække erhvervsph.d.’ er. I første omgang ved at prøve at nedbryde de tekniske barrierer i 
forbindelse med erhvervs ph.d. og gøre mere opmærksom på os selv overfor mulige 
samarbejdspartnere og potentielle ph.d. studerende bl.a. ved at eksponere dette i 
strategirapporten. Udredningsopgaver kan gøres til erhvervs ph.d projekter. 
Et lille udvalg kan samle ideer til emner som ved opsøgende arbejde kan tilbydes virksomheder 
og offentlige institutioner. De emner der får positiv respons skal opslås som øremærkede 
projekter. 
Punkterne fra ToRS strategikort indgår stort set alle i institutkontrakten:  
Sikre sammenhængende forskningstid: diskuteret på forrige møde 
Styrke det tværfaglige forskningsmiljø: Eksisterer allerede flere større tværfaglige projekter. 
Støtte til årlig international workshop som skal være tværfaglig. 
Styrke forskerrekruttering: Sker gennem forskerskolerne, også v.h.a. skolarstipendier og ved 
at tiltrække erhvervsph.d.’er. 



Formulere overordnede forskningsstrategier og –profiler: Er allerede i gang gennem 
stjerneforskningsprogram og bevilling fra strategiske forskningsråd. 
Støtte søgeproces til og afvikling af forskningsprojekter: Økonomimedarbejdere hjælper med 
budget-delen af ansøgninger. Måske kan fakultetet også hjælpe. 
Det vil hjælpe hvis man sikrer en hurtigere behandlingstid af sager der sendes gennem flere 
instanser, bl.a. fra Nørregade og/ eller fakultetet til institutterne. 
 
4.  Drøftelse af initiativer til forbedring af ph.d. studerendes gennemførelse: 
Enighed om at listen indeholder gode initiativer, men det skal sikres at kurser etc. for 
vejledere ikke gøres obligatoriske. Det skal tilbydes på frivillig basis. Men der mangler en 
indikation af hvem der har ansvar for hvad i de forskellige punkter.  Vigtigt at man ikke 
formaliserer en række tiltag som allerede fungerer på frivillig basis på institutterne, da man 
risikerer at de ansatte siger nej til vejlederrollen. Initiativ listen kan formuleres som et idé-
katalog til vejledere/ institutter. 
Især skrivegrupper for ph.d. studerende fremhæves som et positivt element. Det kan evt. 
være ph.d. koordinatorernes opgave at nedsætte sådanne.  En mentor kan evt. tilknyttes hver 
skrivegruppe, som ikke behøver at være en af vejlederne. Sikrer at de ph.d.-studerende får 
kontakt med andre forskere. 
Sikre de ph.d. studerendes tilhørsforhold ved at styrke de lokale forskningsmiljøer. Hjælpe 
ph.d. studerende til at være medforfattere til artikler med instituttets forskere. 
Tilbydes MUS samtale hen imod slutningen af projektet, ikke nødvendigvis en gang årligt. 
Opfordre de ph.d. studerende til at komme ud af huset til andre forskningsmiljøer, bl.a. 
igennem udlandsophold, som skal være et must. 
Kursus eller samtale med alle nye ph.d. studerende for at gøre opmærksom på hvad de kan 
forvente i forbindelse med vejledning/ ph.d. forløbet. 
Der er mangler i bekendtgørelsen i forhold til forsvarshandlingen. Det skal sikres at lederen af 
forsvarshandlingen er en neutral ekstern figur, en repræsentant for det officielle system/ den 
akademiske verden, som skal sikre at alt gennemføres på forsvarlig vis efter reglerne og 
signalerer et højt akademisk niveau. Ritualisering af forsvarshandlingen. 
Votum er i dag ikke offentligt. Hvis det ændres vil det hjælpe til større interesse for 
projekterne og i højere grad sikre at bedømmelsesudvalgene udfører deres arbejde ordentligt. 
Fristen på 2 mdr. kan være vanskelig især i forhold til udenlandske bedømmere. Evt. ændres 
til at der senest 2 mdr. efter aflevering skal udarbejdes en slags forhåndsgodkendelse, mens 
votum skal foreligge senest en uge inden forsvarshandlingen. 
Det står intet i bekendtgørelsen vedr. længde på afhandling, d.v.s. den lokale regel på 
fakultetet kan ikke effektueres.  
Gøre vejlederrollen mere attraktiv i form af økonomisk incitament, frikøbsmuligheder etc. 

 

6. Evt. 

Intet at bemærke. 


