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Møde den 1. juni 2017, kl. 15-16 
Lokale 1443-340 
Ph.d.-udvalgsmøde 
 
Deltagere: Peter Kastberg (BCOM), Bo Sandemann Rasmussen (ECON), Peter Krøjgaard 
(PSY), Vibeke Asmussen Frank (SOCSCIBUS), Lars Frederiksen (MGMT), Søren 
Højgaard Mørup (LAW), Christoffer Green-Pedersen (PS), Martina Therese Kiehas (ph.d.-
repræsentant, MGMT), Mathilde Cecchini (ph.d.-repræsentant, PS), Anna Vedel (ph.d.-
repræsentant, PSY), Thomas K. Ryan (ph.d.-repræsentant, SOCSCIBUS), Niels Langager 
(ph.d.-repræsentant, LAW), Mia Thyregod Rasmussen (observatør, BCOM), Per Baltzer 
Overgaard, Trine Bjerregaard Larsen, Randi Groslier Bjælde (Aarhus BSS HR & Ph.d.)  
 
Afbud: Eva Rye Johansen (observatør, ECON) 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Orientering om indstillingsmødets beslutning vedr. indskrivning af 

ph.d.-studerende ved forårsrunden 2017 

Christoffer Green-Pedersen (CGP) og Per Baltzer Overgaard (PBO) orienterede 
om indstilling af kandidater til indskrivning på ph.d.-skolen.  
 
I forbindelse med det generelle opslag i foråret 2017 er der indkommet 292 an-
søgninger. I forbindelse med særopslag, er der indkommet 38 ansøgninger. Heraf 
blev 64 erklæret kvalificerede på det generelle opslag og 4 på særopslag.  
 
På indstillingsmøde den 1. juni 2017 blev det besluttet, at 35 kandidater indstilles 
til indskrivning med stipendium på det generelle opslag. Derudover indstilles 
kandidater til indskrivning på 2 særopslag. Indstillingen fra PhD skolen ligger in-
den for budgetrammen. Indstillingen indsendes til fakultetsledelsen til endelig 
beslutning. 
 
Da der var flere blandt de af programudvalgene prioriterede kandidater der ikke 
blev indstillet, blev det besluttet på indstillingsmødet at fremsætte ønske i fakul-
tetsledelsen ang. øget budgetramme i denne runde.  
 
Det blev desuden bemærket, at der var flere ansøgere denne gang end i efterårs-
runden, hvilket formentlig skyldes fremdriftsreformen på kandidatstudiet. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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3. Orientering om indstillingsmødets beslutning vedr. uddeling af ph.d.-

skolens internationaliseringsmidler 

CGP orienterede om indstillingsmødets tildeling af ph.d.-skolens internationali-
seringsmidler. Midlerne gives til gæste-ph.d.-studerendes ophold ved Aarhus BSS 
i 3-6 måneder. Der var indkommet 10 ansøgninger fra programmerne (ECON: 2, 
MGMT: 4, LAW: 3, SOSCIBUS: 1), og disse blev imødekommet.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

4. Orientering om bedømmelsesudvalg ved afhandlinger nedsat i perio-
den 17.01.2017-24.05.2017 (siden sidste ordinære møde) (bilag 1) 

Bo Sandemann Rasmussen (BSR) bemærkede, at der denne gang var 7 kvindelige 
medlemmer fordelt på 5 bedømmelsesudvalg på ECON.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
 

5. Orientering om kurser godkendt siden sidste møde (bilag 2) 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
 

6. Orientering om kvartalsrapporten for Ph.d.-skolen (1 kvartal 2017) 

(bilag 3) 

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning. 
 

7. Orientering om evalueringen af Ph.d.-uddannelsens kvalitet (bilag 4) 

De ph.d.-studerende oplyste, at evalueringen af ph.d.-uddannelsens kvalitet er 
blevet diskuteret en del i AUPA, og at den generelle opfattelse er, at det er en me-
get positiv evaluering. Der bør dog være en opmærksomhed på det store optag af 
Ph.d.-studerende, i forhold til at mange ønsker at blive i akademia, selvom dette 
reelt ikke er muligt for flertallet. Lars Frederiksen (LF) spurgte til, hvem der har 
ansvaret for at fortælle de studerende at der ikke nødvendigvis er job i akademia 
efter endt uddannelse – om det var universitetets ansvar. Det blev nævnt, at nogle 
af programmerne hvert semester inviterer AU’s Ph.d.-karrierevejleder Vibeke 
Broe på besøg med henblik på drøftelse heraf med de ph.d.-studerende. 

 
PBO bemærkede, at evalueringen til en vis grad er bestillingsarbejde, og at der er 
visse udfordringer i forhold til kongruensen mellem evidens og konklusioner, idet 
der konkluderes meget positivt, selv når data viser et mere uklart eller negativt 
mønster. PBO bemærkede endvidere, at det er bekymrende, at universitetssekto-
ren ikke i tilstrækkelig grad har taget resultaterne af data til sig. 
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Som eksempel fremdrog PBO, at data viser en udbredt utilfredshed blandt vejle-
dere og studerende ang. meningsfuldheden af ph.d.-kurser. 
 
De studerende oplyste, at AUPA bl.a. undersøger problemet med kursernes me-
ningsfuldhed. 

 
8. Evaluering af IRRC kurset  

LF orienterede om, at evalueringen af kurset ”introduction to Responsible Re-
search Conduct” (IRRC) er kvalitativ, da der endnu ikke er udsendt spørgeskema 
til deltagerne. Blandt underviserne var der generelt tilfredshed med kurset, 
selvom der var lidt overlap mellem de forskellige workshops. Det var et pilot kur-
sus, og der arbejdes nu på at overdrage kurset til Center for forskningsanalyse 
(CFA). I den forbindelse foreslog CGP, at CFA kommer med et udspil til det vi-
dere arbejde med kurset, der diskuteres på et kommende Ph.d.-udvalgsmøde. 
 
De studerende bemærkede, at der blandt deltagerne på kurset var bred enighed 
om, at kurset er en god ide, men at justeringer er nødvendige. LF erklærede sig 
enig i, at justeringer er nødvendige, og at det vil blive en del af overleveringen til 
CFA. De studerende bemærkede, at kurset var for bredt. LF oplyste, at kurset var 
tænkt bredt, da det skulle dække alle faggrupper, og at kurset netop gav anled-
ning til diskussion og belysning af, at der er stor uenighed blandt de forskellige 
faggrupper.   
 
De studerende kom med flere forslag til forbedring af kurset, og disse overleveres 
til CFA. 
 
De studerende nævnte, at kendskabet til ansvarlig forskningspraksis bør udbre-
des blandt seniorerne, da flere har oplevet, at deres vejledere ikke har samme op-
fattelse af emnet, som kurset fremkom med. Trine Bjerregaard Larsen (TBL) op-
lyste, at det er en del af AU’s politik for ansvarlig forskningspraksis, at alle medar-
bejdergrupper med tiden deltager i kursus i ansvarlig forskningspraksis. Første 
skridt har imidlertid været de ph.d.-studerende. 

 
9. Evt.  

LF orienterede om, at han ønsker en diskussion af vejleder skift på næste møde i 
PhD udvalget.  

 
 
Kopi til: dekan, Aarhus BSS 


