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1. APRIL 2008 
G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Akademisk Råd 

Møde afholdt: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 10.00. 

Sted: Lokale 10.1.30 

Referent: Mette Odel Spliid 

Til stede: 

Dekan Kirsten Refsing (formand), Sune Auken (Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab), Carsten Due-Nielsen (Saxo-Instituttet), Mikkel Frederiksmo-
se (studerende), Stig Hjarvard (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), 
Jonna Kjær (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk),  

Kasper Skovsø Møller (studerende) (fra kl. 10.45, dagsordenspunktet om ind-
skrivning og ansættelse af ph.d.stipendiater), Frederik Tygstrup (Institut for 
Kunst og Kulturvidenskab), Dennis Vendeltorp (studerende) og Margit War-
burg (ToRS).  

De valgte TAP observatører Leif Kristensen og Hans Lorenzen deltog i mødet 
uden stemmeret.  

Desuden deltog Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) og Mette Thunø (prodekan 
for forskning) i mødet uden stemmeret. 

   

Afbud fra: Erik Kimose. 
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Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af mødet den 5. februar 2008 
3. Kommissorium for ph.d.-skoleråd 
4. Vision og mål for Ph.d.-skolen 
5. Orientering fra dekanen 

a. Revideret notat om indskrivning og ansættelse som ph.d.-
stipendiat 

6. Eventuelt 
 
 
Referat 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordnen blev godkendt. 
 
 
Ad 2) Godkendelse af referat af mødet den 5. februar 2008 
 
Referatet blev godkendt med ændringer.  
 
 
Ad 3) Kommissorium for ph.d.-skoleråd 
 
Til mødet var udsendt ph.d.-skolerådets forslag til af 28. januar 2008 til kom-
missorium for Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skoleråd. Mette Thunø og 
dekanen fortalte, at der ikke var tale om et lovpligtigt organ, men om råd, der 
havde til formål at rådgive ph.d.-skolelederen. Akademisk Råd havde ingen 
bemærkninger til kommissorieudkastet. 
 
 
Ad 4) Vision og mål for Ph.d.-skolen 
 
Til mødet var udsendt Ph.d.-skolerådets 2. udkast af 20. februar 2008 til vision 
og mål for Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole. Mette Thunø oplyste, at 
udkastet, som var skrevet under hensyn til Ph.d.-skolens ressourcer, tillige 
havde været drøftet med institutlederne, og at det samme gjaldt kommissoriet. 
Carsten Due-Nielsen fremkom med nogle bemærkninger af redaktionel karak-
ter. Herefter fulgte en meningsudveksling vedrørende formuleringen af det 
niveau, som de ph.d.-studerendes kompetencer eller uddannelse skulle opnå. 
Mette Thunø ville herefter overveje at indsætte et ekstra punkt mhp. tydeliggø-
re forskellen mellem uddannelse og kompetencer. Stig Hjarvard foretrak desu-
den ordet ”videnskabsområder” frem for ordet ”fagområder”.  
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Ad 5) Orientering fra dekanen 
 
a) Revideret notat om indskrivning og ansættelse som ph.d.-stipendiat 
 
Til mødet var udsendt revideret notat af 25. februar 2008 om indskrivnings- og 
ansættelsesprocedure for ph.d.-stipendiater ved Det Humanistiske Fakultet. 
Mette Thunø tog Stig Hjarvards bemærkninger til efterretning og ville således 
præcisere, at de nærmere kriterier, som vil blive fastsat af hhv. dekanen og 
ph.d.-udvalget, vedrører hhv. institutledernes indstilling om ansættelse og 
ph.d.-udvalgets godkendelse til indskrivning. Det vil endvidere blive præcise-
ret, at de faglige bedømmelsesudvalgs bedømmelser tages i betragtning af 
ph.d.-udvalg, om end ph.d.-udvalget ifølge universitetslovens § 16 b, stk.4, har 
en selvstændig kompetence til at godkende til indskrivning og således ikke er 
bundet af det faglige bedømmelsesudvalgs bedømmelser.  

 
 
 
Ad 6) Eventuelt 
 
Som opfølgning på Akademisk Råds møde den 5. februar 2008 fremlagde Met-
te Thunø en opgørelse over gennemførelsesprocenten for godkendte ph.d.-
afhandlinger på 4. år i perioden 2004-2006 fordelt på KUs forskellige fakulte-
ter. Gennemførelsesprocenten på Det Humanistiske Fakultet er 45 %, hvilket 
er lavere end på de øvrige fakulteter. Mette Thunø gjorde opmærksom på, at en 
del af forklaringen på den lange gennemførelsestid formodentlig skyldes bar-
selsorlov, men at andre fakulteter også har mange kvindelige ph.d.-studerende. 
 
Dekanen forklarede på opfordring fra Margit Warburg baggrunden for de udta-
lelser, hun var fremkommet med, og som havde givet anledning til debat i In-
formation. Dekanen oplyste, at hun havde holdt et opfølgningsmøde med IKK, 
og at hun håbede på en bedre dialog fremover om fakultetets fælles interesser.  
 
Hans Lorenzen opfordrede til, at medarbejderne fremover i højere grad inddra-
ger Akademisk Råd i løbende problematikker, og han mindede i den forbindel-
se om, at Akademisk Råd er det eneste organ med repræsentation af samtlige 
interessegrupper på fakultet. Mette Thunø opfordrede i fortsættelse heraf de 
tilstedeværende til også at fremsende eventuelle dagsordensforslag eller temaer 
til Akademisk Råds sekretariat. Dekanen ville overveje Sune Aukens forslag 
om at vælge en ordstyrer uden for ledelsen ved fremtidige møder i Akademisk 
Råd. Dekanen ville vende tilbage vedrørende dette. 
 
Margit Warburg gjorde opmærksom på, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
havde bedt om, at arbejdet med udarbejdelse af autoritetsliste (vedr. angivelse 
af diverse tidsskrifter) blev udført på ny, idet der var sket en administrativ æn-
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dring i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Mette Thunø ville kontakte Rek-
torkollegiet om dette.  
 
Margit Warburg oplyste, at man i Norge har droppet formidlingspoints og nu 
kun giver points for forskning og undervisning.  
 
 
Mødet sluttede kl. 11.42. 
 
/MOS 


