
 
 

Ph.d.-udvalgsmøde 28. maj 2015, Aarhus BSS Graduate School 
 
Deltagere: Søren Højgaard Mørup (Law), Henrik Skovgaard-Petersen (ph.d.-repræsentant, Law); 
Peter Kastberg (BCOM), Joachim Scholderer (BADM), Sylvia Grewatsch (ph.d.-repræsentant, 
BADM); Bo Sandemann Rasmussen (ECON), Christian Ellermann-Aarslev (ph.d.-repræsentant, 
ECON), Peter Munk Christiansen (PolSci), Kristina Bakkær Simonsen (ph.d.-repræsentant, PolSci), 
Esben Hougaard (Psych), Rikke Strømgaard (ph.d.-repræsentant, Psych), Vibeke Asmussen Frank 
(SocSciBus), Tine Ravn (ph.d.-repræsentant, SocSciBus), ph.d.-skoleleder Per Baltzer Overgaard, 
Stine Birk Kristensen (ph.d.-skolens sekretariat) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden kommentarer. 
 

2. Orientering om indstillingsmødets beslutning vedr. indskrivning 
af ph.d.-studerende ved forårsrunden 2015. 
PBO orienterede om indstillingsmødets indstilling af kandidater til indskriv-
ning på ph.d.-skolen. Der indkom i alt 306 ansøgninger fra nationale og in-
ternationale ansøgere (fordeling 50-256). 67 blev erklæret kvalificeret, og 
deraf blev 45 prioriteret. Efter indstillingsmødet indstilles 36 til stipendium. 
Heraf finansieres ca. 33 af ph.d.-skolen og 3 forventes finansieret af eksterne 
midler. 
Indstillingen drøftes på Fakultetsledelsesmødet den 2. juni. 
 

3. Orientering om indstillingsmødets beslutning vedr. uddeling af 
ph.d.-skolens internationaliseringsmidler 
PBO orienterede om indstillingsmødets tildeling af ph.d.-skolens internatio-
naliseringsmidler. Midlerne gives til gæste-ph.d.-studerendes ophold ved BSS 
i 3-6 måneder. Der var indkommet 8 ansøgninger fra programmerne (PolSci: 
2; BCOM: 2; BADM: 4) og 7 blev imødekommet (PolSci: 2; BCOM: 2; BADM: 
3). Dertil blev 6 ansøgninger om midler til rekrutteringsformål (interview) i 
mødekommet. 
 

4. Aarhus BSS-introduktionsprogram for ph.d.-studerende 
Ph.d.-udvalget drøftede behovet for et fælles introduktionsprogram for ph.d.-
studerende. Det blev besluttet, at der skal laves et forslag til et introduktions-
program i ph.d.-skoleregi af ½ -1 dags varighed. Forslaget drøftes af ph.d.-
udvalget ved mødet i juni. Udkast rundsendes inden juni-mødet. 
 

5. Indledende drøftelser om navne på ph.d.-programmerne 
Der var enighed om, at ph.d.-programmernes navne fortsat skal følge insti-
tutnavnene, med undtagelse af programmet social Sciences and Business som 
bibeholder nuværende navn. Ph.d.-skolen laver en oversigt over nye pro-
gramnavne på dansk og engelsk til orientering på juni mødet. 
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6. Indledende drøftelser om ph.d.-kursus i ansvarlig forskningsprak-

sis 
PBO orienterede om AU's nye fælles retningslinjer for ansvarlig forsknings-
praksis. Disse indebærer blandt andet, at der skal være igangsat kurser i an-
svarlig forskningspraksis senest i begyndelsen af 2016. 
Det blev drøftet, om kurset bør ligge på institutniveau eller i ph.d.-skoleregi 
og hvorvidt, det skal være ECTS-givende. Der var enighed om at udarbejde et 
forslag til et endags fælles kursus, som dog ikke skal erstatte de fagspecifikke 
kurser inden for samme emne. Kurset kan eksempelvis indeholde emner om 
medforfatterskab, personfølsom data, anmeldelse til datatilsynet og andre 
emner, som ligger opad grænsetilfælde. 
Ph.d. skolen nedsætter et udvalg der arbejder videre med et kursusforslag ud 
fra disse indledende drøftelser. 
 

7. Orientering vedr. kurser godkendt siden sidste møde 
Orientering taget til efterretning uden bemærkninger. 
 

8. Orientering om bedømmelsesudvalg ved afhandlinger nedsat i pe-
rioden 17.01.2015-27.05.2015 
Orientering taget til efterretning uden bemærkninger. 
 

9. Evt. 
PBO orienterede om igangværende drøftelser med instituttet i Herning om-
kring strukturen for indlemmelse i ph.d.-skolen. 
 
PBO fortalte at det internationale evalueringspanel, som har været på besøg 
ved Aarhus BSS for at evalueret ph.d.-skolen, nu har afleveret en endelige 
rapport. Rapporten vil blive rundsendt til ph.d.-udvalget. Der vil blive ind-
kaldt til et ph.d.-udvalgsmøde i juni, hvor rapporten vil blive drøftet. 
 
Det blev drøftet, om ph.d.-udvalgets sprog bør være engelsk eller dansk. Der 
var delte meninger om dette. Punktet vi blive taget op ved et senere møde. 

    


