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R E F E R A T  22. FEBRUAR 2021 

Forum Ph.d.-koordinatorer – Det Humanistiske Fakultet  

Dato 12. februar 2021  

Sted ZOOM-møde  

Referent Aase Grundtvig  

Tilstede  

Anni Christensen (Observatør) 

Christina Fogtmann Fosgerau 

Dorthe Gert Simonsen 

Lian Malai Madsen  

Mette Mortensen 

Søren Rud 

Tina Jane Lupton 

Trine Brox 

 

 

Fraværende 

Devika Sharma  

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat 28. januar 2021  

3. Fortsat håndtering af ph.d.-forløb påvirket af Covid-19 (30 min) 

4. Kvalitetssikring og forøgelse af udbud af faglige ph.d.- kurser 



 

 

SIDE 2 AF 4 5. Forslag fra JUR om særligt felt til ph.d. forløbets tidsplan i PhD Planner  

6. Emner til fremtidige møder  

7. Meddelelser 

8. Eventuelt 

 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 28. januar 2021  

Referatet blev godkendt efter rettelse i forhold til Christinas bemærkning 

 

3. Fortsat håndtering af ph.d.-forløb påvirket af Covid-19 (30 min) 

Koordinatorerne fandt at nedenstående opdelingen i de 3 kategorier i 

forhold til ansøgninger om forlængelse med løn grundet Covid-19 var 

hensigtsmæssig. 

 

a) Corona restriktionernes faglige forhindringer i forhold til at udføre 

ph.d.-studiet (manglende adgang til arkivmateriale, feltarbejde etc.). 

På den baggrund kan ph.d.-studerende søge om 

ansættelsesforlængelse 

 

b) Corona betingede arbejdsvilkår under hjemsendelse, herunder nedsat 

arbejdstid som følge af fx hjemmeskoling af børn i grundskolen. På 

denne baggrund kan ph.d.-studerende søge om nedsat 

arbejdsforpligtelse endelig  

 

c) Særlige cases, hvor ph.d.-studerende er blevet forsinkede grundet 

arbejdsvilkår under hjemsendelse, men allerede har afløst 

arbejdsforpligtelsen. 

 

Koordinatorerne anbefalede, at man maximalt kan søge om 3 måneders 

forlængelse og at de ph.d.-studerende kun kan søge under én af 

ovenstående kategorier. 

Dorthe bad koordinatorerne om at indkalde hende, vejledere og ph.d.-

studerende på instituttet til et møde i uge 9. Her vil hun orientere om 

ansøgningsprocessen og besvare spørgsmål. Mødet skal vare ca. 45 

minutter. 

Fakultetet vil udarbejde et ansøgningsskema, hvortil den ph.d.-

studerendes tidligere godkendte ph.d.-plan skal vedlægges.  



 

 

SIDE 3 AF 4 Trine Brox spurgte, om ph.d.-ernes uforbrugte midler til rejser og 

kursusdeltagelse kan bruges på andre ph.d. relaterede udgiftskrævende 

aktiviteter. I udgangspunktet mener Dorthe, at det er op til institutterne 

at beslutte anvendelse af disse midler, så længe de bruges til ph.d.-

relaterede aktiviteter. Der findes dog et sæt gamle retningslinjer herfor, 

som Dorthe vil konsultere.   

 

4. Kvalitetssikring og forøgelse af udbud af faglige ph.d.- kurser (15 

min) 

Dorthe ønsker et større udbud af faglige og gerne tværgående ph.d.-

kurser på humaniora. Ph.d.-skolen har indhentet forslag fra ph.d.-

studerende til fremtidige ph.d. kurser. Dette har ført til forslag om 38 

ph.d.-kurser. 

 

Der var enighed om, at udbuddet af ph.d.-kurser bør øges og at 

institutterne i højere grad bør forpligtiges til at udbyde ph.d.-kurser. 

Dorthe vil diskutere med institutledelserne, hvem der skal inddrages i 

processen. Såfremt koordinatorerne skal have en rolle, bør den være 

klart beskrevet 

 

Alle kurser, som udbydes på denne måde bør have en tovholder (VIP), 

der kan sikre det faglige niveau, samt har internationalt netværk, som 

kan bruges i den forbindelse.  

 

Interne undervisere på ph.d. kurser kan kun honoreres med timer. Disse 

skal så tidligt som muligt ind i timeregnskabet, ellers risikere VIP-erne 

ikke få timer tildelt timer for dette arbejde. 

 

Desuden er det vigtigt, at de ph.d.-studerende så tidligt som muligt får 

kendskab til nye kurser og disse bør annonceret før semesterstart og 

gerne et år frem i tiden.  

 

Det er vigtig at understrege, at der forsat kan laves ad hoc ph.d.-kurser, 

seminarer mv. 

 

Dorthe arbejder videre med kvalitetssikring og forøgelse af udbud af 

faglige ph.d.- kurser i samarbejde med ph.d.-udvalget. 

 

5. Forslag fra JUR om særligt felt til ph.d. forløbets tidsplan i PhD 

Planner  

JURs forslag om at udhæve den semesteropdelte tidsplan for ph.d.-

forløbet (der nu står inde i ph.d.-projektbeskrivelserne) og sætte den ind 

i et særligt felt i PhD Planner fik opbakning af ph.d. koordinatorerne.  



 

 

SIDE 4 AF 4  

6. Emner til fremtidige møder 

Ph.d.-koordinatorerne drøftede mulige emner for fremtidige møder, 

herunder double-degrees, deltidsansættelser og MUS for ph.d. 

 

7. Meddelelser 

Resultatet af valg til ph.d.-udvalget.  

Trivselsinitiativer 

Morten Rievers Heiberg er ikke længere koordinator 

 

8. Eventuelt 
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