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Side 1/3 

Møde den: 17. januar 2017, kl. 15.00-16.00 
Sted: Bygn. 1443, lokale 340  
Konstituerende Ph.d.-udvalgsmøde 
 
Deltagere: Peter Kastberg (BCOM), Bo Sandemann Rasmussen (ECON), Peter Krøj-
gaard (PSY), Vibeke Asmussen Frank (SOCSCIBUS), Lars Frederiksen (MGMT), Søren 
Højgaard Mørup (LAW), Christoffer Green-Pedersen (PS), Christina Melanie Bidmon 
(suppleant, ph.d.-repræsnentant, MGMT), Mathilde Cecchini (ph.d.-repræsentant, PS), 
Anna Vedel (ph.d.-repræsentant, PSY), Thomas K. Ryan (ph.d.-repræsentant, SOCSCI-
BUS), Niels Langager (ph.d.-repræsentant, LAW), Mia Thyregod Rasmussen (observatør, 
BCOM), Eva Rye Johansen (observatør, ECON), Per Baltzer Overgaard, Trine Bjerregaard 
Larsen, Randi Groslier Bjælde (Aarhus BSS HR & Ph.d.) 
 
Afbud: Martina Therese Kiehas (ph.d.-repræsentant, MGMT), Mathias Aaen (observatør, 
BCOM) 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Formand Lars Frederiksen orienterer om ph.d.-udvalgets arbejde 

Lars Fredriksen (LF) og Per Baltzer Overgaard (PBO) orienterede om udvalgets 
opgaver med henvisning til Universitetsloven § 16 stk. b, ph.d.-bekendtgørelsen 
samt ph.d.-skolen, BSS’s interne retningslinjer.  
 
Ph.d.-udvalget har en rådgivende funktion for Ph.d.-skolelederen, bl.a. i forhold 
til at drøfte og udtale sig om spørgsmål og emner af betydning for ph.d.-uddan-
nelsen.  

 
3. Konstituering samt valg af formand og næstformand (indstilling til de-

kanen) 

Ph.d.-udvalget blev konstitueret. Programudvalgsformand Christoffer Green-Pe-
dersen (CGP) blev valgt som formand for ph.d.-udvalget, og ph.d.-repræsentant 
Niels Langager (NL) blev valgt som næstformand. Der sendes indstilling til deka-
nen (er godkendt, ref.).  

 
4. Godkendelse af observatører (Mia Thyregod Rasmussen og Mathias 

Aaen, ph.d.-studerende fra BCOM og Eva Rye Johansen, ph.d.-stude-

rende fra ECON)  

Mia Thyregod Rasmussen, Mathias Aaen og Eva Rye Johansen blev godkendt 
som observatører.  
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5. Orientering om ph.d.-tal for 2016  

Bilag 1: Kvartals- og årsrapport 2016  

PBO orienterede om årsopgørelsen, herunder om tilgang, tildelte grader, antal 
indskrevne, forsinkelser og orlov.   
 

 
6. Ph.d.-skolelederens bemyndigelse til godkendelse af ph.d.-kurser 

indtil 31. januar 2018, efter indstilling fra programudvalgsformænd 

Bemyndigelsen blev givet. Indstilling til godkendelse af ph.d.-kurser kommer fra 
programudvalgsformændene, som dermed er garanter for det faglige niveau i 
kurserne. Ved hvert møde i ph.d.-udvalget vil der blive orienteret om, hvilke kur-
ser der er godkendt siden sidst.   

 
7. Ph.d.-skolelederens bemyndigelse til indstilling af bedømmelsesud-

valg til dekanen indtil 31. januar 2018 (efter indstilling fra program-

udvalgsformænd) 

Bemyndigelsen blev givet.  
 
PBO bemærkede, at programudvalgsformændene indstiller bedømmelsesudval-
gene, og at overvejelser vedrørende en afbalanceret repræsentation med fordel 
kan gøres inden indstilling til ph.d.-skolelederen. 
 

8. Orientering om bedømmelsesudvalg ved ph.d.-afhandlinger nedsat 

siden sidste møde 

Bilag 2: Bedømmelsesudvalg siden 25. november 2016 

Bedømmelsesudvalg nedsat i forbindelse med ph.d.-afhandlinger. Orienteringen 
blev taget til efterretning. 

 
9. Orientering om stående bedømmelsesudvalg efter indstilling fra in-

stitutlederne (for perioden 1. februar 2017 til 31. januar 2018)  

Bilag 3: Ph.d.-programudvalg 2017, Aarhus BSS Graduate School 

De faglige bedømmelsesudvalg (programudvalg) vurderer ansøgninger til ph.d.-
skolen og bliver indstillet for et år ad gangen.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Det indstilles til Akademisk Råd, at udvalgene nedsættes for det kommende år. 
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Vibeke Asmussen Frank (VAF) kommenterede på, at der ikke er repræsentation 
af begge køn i alle udvalg og opfordrede til at dette bør prioriteres. PBO tager det 
op med fakultetsledelsen. 

 
10. Mødeplan for ph.d.-udvalget i 2017  

Typisk planlægges et møde i juni, august, december og januar. 
11. Godkendelse af forhåndsgodkendelse af eksterne kurser  

Bilag 4-6: ”sagsfremstilling_forhåndsgodkendelse af eksterne kurser”, ”Guide-

lines for pre-approval of external courses”, og ”Application for preapproval of 

external PhD courses” 

CGP orienterede om sagsfremstillingen og at der vil komme enkelte ændringer i 
materialet inden det frigives.  
 
Punktet blev godkendt med disse ændringer. 

 
12. Godkendelse af at der arbejdes videre med open access til PhD af-

handlinger som E-bog fra Aarhus BSS  

Bilag 7: sagsfremstilling_open access 

PBO orienterede om sagsfremstillingen og baggrunden for at der arbejdes med 
open access til ph.d.-afhandlinger.  
 
Det blev godkendt, at der arbejdes videre med dette. 

 
13. Evt.  

Ingen punkter under eventuelt. 
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