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Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden  



 

SIDE 2 AF 6 2. Godkendelse af referat 11. november 2020  

3. Drøftelse af ansættelsesforlængelse og anden håndtering af ph.d.-

forløb under påvirkning af Covid-19  

Baggrund: KU har nu vedtaget justerede fælles retningslinjer for 

”Fortsat håndtering af ph.d.-forløb direkte påvirket af covid-19” 

retningslinjer (KUFIR møde d. 13 januar og LT møde d. 20 januar – Se 

vedhæftede bilag 3.1) 

Retningslinjerne lægger op til en ny ansøgningsrunde for ph.d.-

studerende om forlængelse af ansættelse på baggrund af faglige kriterier 

– fx forhindret i indsamling af data, udførelse af feltarbejde, adgang til 

arkivmateriale, kritisk udenlandsophold. Der er ikke (som ved 

forudgående runde) fælles kriterier for, hvor mange lønmåneder, der kan 

ansøges om, og der er heller ikke en fælles udmelding om skæringsdato 

for aflevering af afhandling. Forud for ansøgning skal ph.d.-studerende i 

samarbejde med vejlerede først have søgt a) at -”Corona -tilpasse” ph.d.-

planerne for med henblik på gennemførelse inden for givne tidsrammer 

og b) at afklare muligheder for forlængelse af ansættelse med løn hos 

evt. bevilligende fonde.  

 

KU’s fælles retningslinjer giver ikke mulighed for at forlænge ansættelse 

med løn grundet vanskelige arbejdsvilkår under hjemsendelse 

(hjemmeskoling af børn, fysiske arbejdsforhold, stress mv.) 

 

FFU har haft en indledende drøftelse af forlængelse af Corona-ramte 

ph.d.-forløb. FFU pegede på, at udfordringer ved hjemmearbejde kan 

være lige så reelle forhindringer for at gennemføre ph.d.-forløb som de 

faglige forhindringer.  

 

Drøftelsespunkter (2xbordrunde) 

 

a) På baggrund af erfaringerne fra seneste ansøgningsrunde i foråret 

2020, bedes koordinatorerne give input til kriterier, proces og tidsplan 

for kommende ansøgningsrunde, herunder: 

 Der er lagt et stort arbejde i Corona-justering af ph.d. planer på 

institutterne. Hvad er erfaringerne? hvor langt er processen 

kommet? 

 Hvilken erfaring har institutterne med ph.d.-ernes kontakt til 

fondene med henblik på ansættelsesforlængelse? Er der behov for 

fakultetsunderstøttelse?   

 Skal der på HUM i kommende ansøgningsrunde være et loft over 

ansøgte lønmåneder? Skal mulighed for ansøgning være åben for 

alle ph.d.-studerende uanset afleveringsdato?  



 

SIDE 3 AF 6  Skal det være en løbende proces, sådan at ansøgninger kan 

indsendes fortløbende (AU model), eller skal det være en fælles 

runde, fx i begyndelsen af marts? 

 

 

b) På baggrund at koordinatorernes erfaringer med ph.d.-studerendes 

udfordringer i forhold til arbejdsvilkår under hjemsendelse, drøftes 

hvilke tiltag der er gjort og bør gøres fremadrettet.    

 

 Institutterne har på forskellig vis søgt at håndtere forsinkelser som 

følge af de vanskelige arbejdsvilkår, nogle ph.d.-studerende under 

hjemsendelse har. Nogle institutter har formaliseret ansøgninger 

om nedsættelse af pligtarbejdet, andre har imødekommet 

forlængelser af kontorpladser, vejledertilknytning mv, ved 

forlængelser af indskrivning.  

 Koordinatorerne bedes informere om, hvilke tiltag institutterne har 

iværksat – formelt og uformelt? I hvilken grad er pligtarbejde 

blevet nedsat og efter hvilke kriterier? 

 Hvilke tiltag foreslår koordinatorerne fremadrettet for at afhjælpe 

forsinkelser grundet arbejdsvilkår under Corona hjemsendelsen? 

Kan pligtarbejdet nedsættes yderligere?   

 

4. Orienteringspunkter  

 Ny trivselskoordinator (også for ph.d. studerende) på Fakultetet : 

Vibeke Svenningsen 

 Ph.d. kurser: Opdatering af faglige og organisatoriske 

kursuskriterier, Google doc med indhentning af kursusforslag fra 

ph.d.-studerende.  

 Forlængelse af dispensation for miljøskifte til 1 marts 2023 

 Update ph.d.-Corona hjemmeside 

 Kommunikationsplatform 

 

5. Eventuelt 

 

 

  



 

SIDE 4 AF 6 Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 11. november 2020  

Referatet er godkendt 

 

3. Drøftelse af ansættelsesforlængelse og anden håndtering af ph.d.-

forløb under påvirkning af Covid-19  

Regeringen har givet 18. mio. kr. til universiteterne til ph.d.-studerende 

grundet Corona situationen. KUFIR og LT har vedtaget nye fælles KU 

retningslinjer for håndtering af corona-ramte ph.d.-forløb, der har givet 

fakulteterne mulighed for at lave en ny runde med forlængelse af de 

ph.d.-studerendes ansættelser. Dog er midlerne ikke store, KU har 

således modtaget ca. 5.8 mio. kr., som skal deles mellem de 6 fakulteter. 

HUM vil modtage ca 400.000 kr. Det forventes, at fakultetet 

medfinansierer eventuelle forlængelser. Processen er diskuteret i FFU, 

og vil også blive drøftet med institutlederne, møder med ph.d.-

studerende på institutterne, og ph.d.-udvalget. Vi afventer den endelige 

beslutning i Rektorrektoratet inden alt dette kan sættes i værk, men dette 

er den foreløbige plan. 

  

Opsamling på diskussion 

Justering af ph.d. planer på institutterne i forbindelse med Corona  

Det har været forskelligt hvordan dette har været håndteret på de enkelte 

institutter. Dorthe understregede, at ph.d.-studerende under vejledning 

vil skulle søge at tilrette ph.d.-planen som forudsætning for kommende 

ansøgningsrunde. I forhold til miljøskiftet er der fortsat dispensation fra 

krav om internationalt ophold. 

 

Erfaring med fondene  

Erfaringerne med hvorledes fondene har håndteret ansøgninger om 

forlængelser har været varieret. Nogle fonde har accepteret at 

driftsmidler bruges til aflønning, andre har kun forlænget 

bevillingsperiode, men ikke tildelt ekstra midler. Såfremt fakultetet skal 

hjælpe i forhold til fonde, står Dorthe til rådighed for dette. 

 

Kommende ansøgningsrunde  

Koordinatorerne anbefaler, at der ikke laves et loft for antal ansøgte 

lønmåneder, dette bør vurderes individuelt. Det er vigtigt at der kommer 

en udmelding om, hvem der kan søge og at der kun kan søges på 

baggrund af en faglig begrundelse.  



 

SIDE 5 AF 6  

Ansøgningsrunde eller fortløbende ansøgninger 

Vi er ved at kunne se en ende på Corona pandemien og særligt 

rejserestriktionerne forventes at blive lempet. Dette taler for en 

koordineret snarere end en løbende ansøgningsproces, dog med åbning 

for at enkelte kan ansøge senere. Det vigtigste er dog, at der er 

transparens i processen. Fakultetet vil informere de ph.d.-studerende om 

at der vil komme en fælles ansøgningsrunde efter vinterferien. Fakultetet 

bør have fokus på, at der laves en realistisk forventningsafstemning i 

forbindelse med ansøgningsrunden.  

 

Pligtarbejde  

Pligtarbejde for de ph.d.-studerende er blevet nedsat i varierende grad på 

institutterne. Dorthe vil i FLT drøfte med institutlederne, om der kan 

laves en fælles udmelding vedr. pligtarbejdet. Dette kunne f.eks. være 

svarende til ca. halvdelen af undervisningsforpligtigelsen. Da de ph.d.-

studerendes situation er meget forskellig bør der være tale om 

individuelle ansøgninger. Der blev gjort opmærksom på at dette tiltag 

formenligt primært vil tilgodese ph.d.-studerende først i studiet. 

 

  

4. Orienteringspunkter  

 Ny trivselskoordinator (også for ph.d. studerende) på Fakultetet : 

Vibeke Svenningsen – vil på næste møde præsentere kommende 

trivselsinitiativer 

 Ph.d. kurser: Ph.d.-udvalget er ved at foretage en opdatering af 

faglige og organisatoriske kursuskriterier. Desuden er fakultetet i 

gang med at indhente kursusforslag til kommende ph.d.-kurser fra 

ph.d.-studerende 

 Forlængelse af dispensation for miljøskifte til 1 marts 2023. 

Dorthe understregede, at det er vigtigt de ph.d.-studerende fortsæt 

planlægger et udenlandsk miljøskifte, men selvfølgelig er 

opmærksom på at have et alternativ, såfremt dette ikke skulle være 

muligt 

 Update ph.d.-Corona hjemmeside – siden vil blive opdateret, 

snarest muligt 

 Kommunikationsplatform – Vibeke Svenningsen vil forsøge, at 

finde den bedst mulige platform i samarbejde med de ph.d.-

studerende 

 

5. Evt 



 

SIDE 6 AF 6 I forbindelse med en kommende ansøgningsrunde skal koordinatorerne 

arrangere et møde med vejledere, ph.d.-studerende og Dorthe. 

Koordinatorerne vil få nærmere besked. 
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