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Konstituerende Ph.d.-udvalgsmøde den 18. januar 2018, kl. 11.00 - 12.00 
(bygning 1443, lokale 340) 
 
Deltagere: Peter Krøjgaard (PSY), Lars Frederiksen (MGMT), Søren Højgaard Mørup 
(LAW), Christoffer Green-Pedersen (PS), Torsten Kolind (SOCSCIBUS), Birte Asmuß 
(BCOM), Sarah Gotoviec (ph.d.-repræsentant, PSY), Eva Rames Nissen (ph.d.-suppleant, 
PSY), Alexander Taaning Grundholm (ph.d.-repræsentant, PS), Carsten Berthram Ander-
sen (ph.d.-repræsentant ECON), Catalin Mihai Stancu (ph.d.-suppleant, MGMT), Asger 
Lund-Sørensen (ph.d.-suppleant, LAW), Mathias Aaen (BCOM), Ph.d.-skoleleder Per 
Baltzer Overgaard, rådgiver Trine Bjerregaard Larsen 
 
Afbud: Mia Rasmussen (ph.d.-repræsentant, BCOM), Andreas Kjær (ph.d.-repræsentant, 
SOCSCIBUS), Nabanita Datta Gupta (ECON), Christina Melanie Bidmon (ph.d.-repræ-
sentant, MGMT), Mette Søsted (ph.d.-repræsentant, LAW) 
 
Sekretær: Margrethe Vejs-Petersen (Aarhus BSS HR & Ph.d.) 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Formand Christoffer Green-Pedersen orienterer om ph.d.-udvalgets 

arbejde 

Formand Christoffer Green-Pedersen (CGP) orienterede om udvalgets opgaver 
med henvisning til Universitetslovens §16 stk. b. samt ph.d.-bekendtgørelsen.  
Ph.d.-udvalget har en rådgivende funktion for ph.d.-skolelederen, og ph.d.-sko-
leleder Per Baltzer Overgaard (PBO) opfordrede alle udvalgets medlemmer til at 
tage spørgsmål og emner af betydning for ph.d.-uddannelsen op i udvalget.  
 

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

kanen) 

Programudvalgsformand Peter Krøjgaard (PK) blev valgt som formand til ph.d.-
udvalget, og ph.d.-repræsentant Sarah Gotoviec (SG) blev valgt som næstfor-
mand. Der sendes en indstilling om udvalgets sammensætning til dekanen.  

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

indtil 31. januar 2019 samt bemyndigelse til indstilling af bedømmel-

sesudvalg til dekanen indtil 31. januar 2019 (efter indstilling fra pro-

gramudvalgsformænd)  

Ph.d.-udvalget kan delegere kompetencen angående godkendelse af ph.d.-kurser 

samt indstilling af bedømmelsesudvalg til ph.d.-skolelederen.  



 
 

  
  

Side 2/3 

 
Bemyndigelsen blev givet til ph.d.-skolelederen, og der orienteres løbende på 
møder i ph.d.-udvalget om hhv. godkendte kurser samt nedsatte bedømmelses-
udvalg. 

 
5. Orientering om ph.d.-tal for 2017  

Bilag 1: Kvartals- og årsrapport 2017 

PK og PBO orienterede om kvartals- og årsrapporten for 2017, herunder om til-
gang, antal indskrevne ph.d.-studerende og ph.d.-studerende på orlov.  

 

6. Orientering om bedømmelsesudvalg ved afhandlinger nedsat i perio-

den 25.11.2017-10.01.2018 (siden sidste ordinære møde)  

Bilag 2: Bedømmelsesudvalg i perioden 25.11.2017 – 10.01.2018 

Orienteringen blev taget til efterretning.   
Torsten Kolind efterspurgte en årsopgørelse over nedsatte bedømmelsesudvalg.  

 
7. Orientering om faglige bedømmelsesudvalg efter indstilling fra insti-

tutlederne for perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2019  

Bilag 3: Faglige bedømmelsesudvalg (indstilling til Akademisk Råd)  

De faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgninger til ph.d.-skolen og bliver 
indstillet for ét år ad gangen. Det indstilles til Akademisk Råd, at udvalgene ned-
sættes for det kommende år.  
SG bemærkede, at der ikke er repræsentation af begge køn i alle udvalg og opfor-
drede til at dette bør prioriteres. PBO svarede, at han vil tage emnet op med fa-
kultetsledelsen.   

 
8. Kursus i ansvarlig forskningspraksis v/Per Baltzer Overgaard  

Bilag 4: Kursusbeskrivelse samt udkast til program 

På Aarhus BSS prioriteres undervisning i ansvarlig forskningspraksis højt, og det 
er obligatorisk for ph.d.-studerende at deltage i et kursus i ansvarlig forsknings-
praksis. Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) har bidraget i forbindelse 
med udarbejdelse af kursusbeskrivelsen samt programmet.  
Ph.d.-udvalget drøftede kursusbeskrivelsen og programmet, herunder omfanget 
af kurset og forberedelsen, tidsforbrug og tildeling af ECTS. Ph.d.-repræsentan-
terne opfordrede til, at der enten gives ECTS for deltagelse i kurset eller at kurset 
indgår som del af den ph.d.-studerendes instituttimer.  
PBO kommenterede, at kursets omfang, indhold og afholdelse evalueres efter det 
planlagte kursus, som afholdes i februar 2018. Forbedringer og ændringsforslag 
kan indarbejdes herefter.   
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Ph.d.-suppleant Eva Rames Nissen (ERN) spurgte om andre ph.d.-studerende, 
end 1. års ph.d.-studerende, må deltage i kurset, hvortil PBO oplyste, at der er 35 
pladser på kurset, og at deltagelse gerne må drøftes med programudvalgsfor-
manden. 
Mathias Aaen (MA) spurgte, om der inkluderes elementer ifm. den nye person-
dataforordning i kurset, og PBO svarede, at det kan være en relevant tilføjelse til 
kurset fremadrettet.  

 
9. Drøftelse af KIP resultater  

Bilag 5a: KIP, hovedrapport for Aarhus Universitet 

Bilag 5b: Særkørsel for Aarhus BSS programmer, sammenlignelige resultater for 

hhv. 2013 og 2017 

Undersøgelsen ”Kvalitet i Ph.d.-forløb” blev gennemført i efteråret 2017. Rappor-
terne blev offentliggjort i december 2017, og ph.d.-udvalget drøftede resultaterne 
samt eventuelle fælles initiativer på Aarhus BSS. 
PBO fremhævede vigtigheden af lokale initiativer og opfordrede til engagement i 
drøftelserne lokalt.  
 
PK foreslog, at resultaterne drøftes lokalt, og at drøftelserne fremlægges på næ-
ste møde i ph.d.-udvalget med henblik på at sikre, at eventuelle fælles initiativer 
løftes. PK bemærkede, at nogle vilkår ikke kan ændres, men at vi skal finde gode 
løsninger at håndtere de givne vilkår på. PBO supplerede med, at der er mulig-
hed for at udarbejde særkørsler, og at eventuelle behov herfor drøftes på næste 
møde i udvalget.  

 
  
10. Mødeplan for ph.d.-udvalget i 2018 

Der planlægges typisk et møde i maj/juni, december samt januar. Der indkaldes 
til næste møde snarest.  

 
11. Evt.  

Det blev efterspurgt, at dagsordenen fremadrettet fremsendes på engelsk, samt 
at tilhørende bilag så vidt muligt inkluderes på engelsk.  
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