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Side 1/3 

Møde den: 21. januar 2016, kl. 10.00-11.00 

Sted: Bygn. 1447, lokale 025 (Tåsingegade 1) 

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), Martina Therese Kiehas (ph.d.-

repræsentant, MGMT), Kathrine Carstensen (ph.d.-repræsentant, BCOM), Nicolas Bur-

mester (ph.d.-repræsentant PS, suppleant for Mathilde Cecchini), Ingeborg Farver-

Vestergaard (ph.d.-repræsentant, PSY), Per Baltzer Overgaard, Trine Bjerregaard Larsen, 

Margrethe Vejs-Petersen (Aarhus BSS HR & Ph.d.) 

 

Afbud: Niels Langager (ph.d.-repræsentant, LAW), Dorte Henriksen (ph.d.-

repræsentant, SOCSCIBUS), Mathilde Cecchini (ph.d.-repræsentant, PS), Søren Kærgaard 

Slipsager (ph.d.-observatør, ECON) 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Formand Vibeke Asmussen Frank orienterer om ph.d.-udvalgets ar-

bejde 

Vibeke Asmussen Frank (VAF) 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.-

uddannelsen.  

 

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

kanen) 

Ph.d.-udvalget blev konstitueret. Programudvalgsformand Lars Frederiksen (LF) 

blev valgt som formand for ph.d.-udvalget, og ph.d.-repræsentant Ingeborg Far-

ver-Vestergaard (IFV) blev valgt som næstformand. Der sendes indstilling til de-

kanen.  

 
4. Godkendelse af observatører (Søren Kærgaard Slipsager, ph.d.-

studerende, ECON)  

Søren Kærgaard Slipsager blev godkendt som observatør.  
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5. Orientering om ph.d.-tal for 2015  

Bilag 1: Årsopgørelse 2015  

PBO orienterede om årsopgørelsen, herunder om tilgang, tildelte grader, antal 

indskrevne, forsinkelser og orlov.   

 

LF foreslog at inkludere en drøftelse om optagsfrekvens på næste møde i ph.d.-

udvalget.  

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

indtil 31. januar 2017, 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 2017 (efter indstilling fra program-

udvalgsformænd) 

Bemyndigelsen blev givet.  

 

VAF pointerede vigtigheden af at sikre en repræsentation af begge køn blandt 

medlemmer i bedømmelsesudvalgene, jf. udkastet til ”handleplan for flere kvin-

der i forskning 2016-2020”, der p.t. er i høring på institutterne.  

 

PBO bemærkede, at programudvalgsformændene indstiller bedømmelsesudval-

gene, og at overvejelser vedrørende en afbalancerede repræsentation med fordel 

kan gøres inden indstilling til ph.d.-skolelederen. 

 
8. Kursus i ansvarlig forskningspraksis  

Bilag 2: Kursusforslag  

Udvalget drøftede kursusforslaget jf. bilag 2, herunder om kurset bør være obli-

gatorisk eller ECTS-givende.  

 

Det blev aftalt at emnet bringes op igen, og at hver programudvalgsformand 

drøfter emnet med de respektive institutledere. PBO understregede at første af-

holdelse af kurset vil være en pilotversion, og dermed er der plads til efterfølgen-

de justeringer af såvel indhold som organisering af kurset.  
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9. Orientering om kurser godkendt siden sidste møde  

Bilag 3: Kursusoversigt og kursusbeskrivelse 

Orienteringen jf. bilag 3 blev taget til efterretning.  

 
10. Orientering om faglige bedømmelsesudvalg efter indstilling fra insti-

tutlederne (for perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2017)  

Bilag 4: Ph.d.-programudvalg 2016, Aarhus BSS Graduate School 

Det blev aftalt at der gøres en tilføjelse til bilag 4 ifm udvalget for Psykologi (Es-

ben Hougaard som medlem), samt at Susanne Karstoft, Birgitte Egelund Olsen, 

Palle Bo Madsen og Malene Kerzel tilføjes som medlemmer under Jura. 

 

LF foreslog at inkludere en kort drøftelse om opgaverne i bedømmelsesudvalget 

på næste møde i ph.d.-udvalget.  

 

Det indstilles til Akademisk Råd, at udvalgene nedsættes for det kommende år. 

 

 
11. Orientering om bedømmelsesudvalg nedsat siden sidste møde 

Bilag 5: Bedømmelsesudvalg siden 2. december 2015 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

VAF opfordrede til at sikre en repræsentation af begge køn blandt medlemmer i 

bedømmelsesudvalgene. 

 

 
12. Mødeplan for ph.d.-udvalget i 2016  

Typisk planlægges et møde i juni, december og januar. 

Det blev aftalt at en mødeplan rundsendes.  

PBO opfordrede til at tage generelle drøftelser på andre udvalgsmøder, end de to 

faste møder i relation i optag/indskrivning, som typisk ligger i juni og december 

måned.  

 
13. Evt.  

Forslag i forbindelse med ændring af optag af ph.d.-studerende kan sendes lø-

bende til LF.  

 

 

 

 


