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Ph.d.-udvalgsmøde den: 1. december 2017, kl. 11.00 – 12.00  
 
Deltagere: Fmd. Christoffer Green-Pedersen (PS), Peter Kastberg (BCOM), Bo Sande-
mann Rasmussen (ECON), Peter Krøjgaard (PSY), Vibeke Asmussen Frank (SOCSCI-
BUS), Lars Frederiksen (MGMT), Søren Højgaard Mørup (LAW), Mathilde Cecchini 
(næstfmd., ph.d.-repræsentant, PS), Martina Therese Kiehas (ph.d.-repræsentant, 
MGMT),), Anna Vedel (ph.d.-repræsentant, PSY), Thomas K. Ryan (ph.d.-repræsentant, 
SOCSCIBUS), Mette Søsted (suppleant, ph.d.-repræsentant, LAW), Mia Thyregod Ras-
mussen (observatør, BCOM), Eva Rye Johansen (observatør, ECON), Per Baltzer Over-
gaard (ph.d.skoleleder), Trine Bjerregaard Larsen (rådgiver)   
Sekretær: Margrethe Vejs-Petersen (Aarhus BSS HR & Ph.d.)  
 
 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

 
2. Orientering om indstillingsmødets beslutning vedr. indskrivning af 

ph.d.-studerende ved efterårsrunden 2017 v/Per Baltzer Overgaard 
Der indkom i alt 188 ansøgninger ved efterårsrunden 2017, hvoraf 41 kandidater 
blev bedømt kvalificeret. 27 kandidater indstilles til indskrivning med stipen-
dium, fordelt som følger: ECON (9), PS (4), MGMT (3), PSYCH (4), LAW (2), 
BCOM (1*, indskrives på MGMT programmet), SOCSCIBUS (4). Af de 27 indstil-
lede, indskrives 7 i sensommeren 2018, mens 20 indskrives i februar 2018. Der 
blev ikke indstillet nogen ifm. særopslagene i denne runde.  
Der forventes er højere ansøgertal ved forårsrunden 2018.  

 
3. Orientering om indstillingsmødets beslutning vedr. uddeling af ph.d.-

skolens internationaliseringsmidler v/Per Baltzer Overgaard 
Der var indkommet 11 ansøgninger i forbindelse med ph.d.-skolens internationa-
liseringsmidler, fordelt som følger: PSYCH (1), PS (2), MGMT (5), ECON (3). Der 
kan søges om midler til besøgende ph.d.-studerende samt midler i forbindelse 
med omkostninger relateret til rekruttering, fx. afholdelse af interviews. Mht. 
midler til besøgende ph.d.-studerende kan der bevilges DKK 10.000,- pr. måned 
i op til 6 måneder. Midlerne udbetales som opholdsstipendie direkte til den be-
søgende ph.d.-studerende. Alle ansøgninger blev imødekommet, og der uddeles 
DKK 345.000,-.  
 

4. Internationalisering i Ph.d.-uddannelsen v/ Mathilde Ceccini  
Bilag 1: Notat vedr. internationalisering i Ph.d.-uddannelsen 
 
Ph.d.-udvalget drøftede hvordan de ph.d.-studerendes internationale udsyn og 
netværk kan styrkes i løbet af ph.d.-uddannelsen. Mathilde Ceccini (MC) foreslog 
at vejlederkollegierne drøfter hvordan ophold planlægges samt hvordan et suc-
cesfuldt udlandsophold ser ud med henblik på forventningsafstemning. MC op-
fordrede også til at udarbejde en ”huskeliste” over ting, der skal overvejes ifm. 
internationale ophold.  
 
Christoffer Green-Pedersen (CGP) bemærkede, at udlandsophold drøftes nogle 
steder i forbindelse med MUS i starten af ph.d.-forløbet. Dette kan udbredes til 
alle programmer. 
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Det blev aftalt, at emnet drøftes i vejlederkollegierne.  
 

5. Orientering om kvartalsrapport v/Per Baltzer Overgaard 
Bilag 2: ”Kvartalsrapport Q3”  
 
Kvartalsrapporten blev kort opsummeret og taget til efterretning.  

 
6. Orientering om KIP 2017 v/ Per Baltzer Overgaard  

Bilag 3: Kvalitet i Ph.d.-forløb  
Bilag 3a: Forslag til Aarhus BSS procesplan  
 
De fire ph.d.-skoler på AU har igangsat undersøgelsen (Kvalitet i Ph.d.-forløb), 
som også blev gennemført i 2013. Den samlede besvarelsesprocent for AU var 75. 
Svarprocenten på Aarhus BSS var på 79, hvilket giver et godt udgangspunkt for 
det videre arbejde med resultaterne. Forslaget til procesplanen for Aarhus BSS 
blev taget til efterretning.  
 
MC foreslog at spørgeskemaet bliver revideret ved en eventuel gentagelse af un-
dersøgelsen, med henblik på yderligere at konkretisere spørgsmålene.  

 
7. Orientering om bedømmelsesudvalg ved afhandlinger nedsat i perio-

den -15.08-23.11.2017 (siden sidste ordinære møde) 
Bilag 4: Orientering om nedsatte bedømmelsesudvalg 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
MC bemærkede at kønsbalancen i de nedsatte bedømmelsesudvalg er forbedret.  
   

8. Orientering om kurser godkendt siden sidste møde 
Bilag 5: Godkendt kursus 
 
Orienteringen blev taget til efterretning.  

 
9. Evt.  

CGP takkede de afgående medlemmer af Ph.d.-udvalget for deres deltagelse.  
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