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Referat ph.d.-udvalgsmøde 23. september 2015 

Deltagere: Lasse Højlund Christensen (VIP observatør Law), Henrik Skovgaard-Petersen 

(ph.d.-repræsentant, Law),  Peter Kastberg (BCOM), Lars Frederiksen (MGMT),  Sylvia 

Grewatsch (ph.d.-repræsentant, MGMT), Bo Sandemann Rasmussen (ECON),  Mette Tri-

er (observatør ECON) Peter Munk Christiansen (PS), Kristina Bakkær Simonsen (ph.d.-

repræsentant, PS), Esben Hougaard (PSY), Vibeke Asmussen Frank (SocSciBus), Tine Ravn 

(ph.d.-repræsentant, SocSciBus), Per Baltzer Overgaard, Stine Birk Kristensen (ph.d.-

skolens sekretariat) 

 
Afbud: Christian Ellermann-Aarslev, (ph.d.-repræsentant, ECON), Trine Bjerregaard Lar-

sen (dekanatsekretariatet), Søren Højgaard Mørup (Law), Rikke Strømgaard (ph.d.-

repræsentant, PSY), 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Drøftelse af ph.d.-skolens internationale evalueringsrapport 

Ph.d.-kursusudbud: 

Det anbefales i evalueringsrapporten at sikre, at alle ph.d.-studerende har ad-

gang til projektrelevante ph.d.-kurser i tilstrækkeligt omfang, og at der sikres lige 

adgang til ph.d.-kurser på tværs af BSS. Ligeledes opfordrer rapporten til, at det 

overvejes at udbyde metodekurser i fællesregi. 

 

De ph.d.-studerende fremlagde forslag om:  

1) Oversigt over ph.d.-kurser på Aarhus BSS 

2) Nemmere adgang til kurser på de øvrige programmer 

3) Idebank, hvor man kan undersøge interesse for et kursusudbud ved at ind-

sende en kursusbeskrivelse.  

4) At ph.d.-studerende kan melde sig på kurser, efter optag  men inden de 

starter, således at kurset fra følges fra semesterstart 

 

En problemstilling er, at nogle kurser er overtegnede, mens andre ikke udbydes 

pga. for få tilmeldinger. 

For at undgå at planlagte kurser ikke udbydes, bør man tilbyde adgang for ph.d.-

studerende, som starter i det aktuelle kursussemester. En anden mulighed er, at 

tænke i en elitekandidatmodel, hvor kandidat- og ph.d.-studerende tilmeldes 

samme kursus evt. med divergerende eksamination/krav.  

For at undgå at afvise kursustilmeldinger, bør man overveje, om nogle kurser 

bør udbydes med hyppigere interval. 
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Det opfordres til, at man tænker i nye kursustyper 1) projektseminar 2) indivi-

duelt designede kurser 3) tværgående kurser, eks. kursus omkring eksperimen-

telt design i samarbejde med Cognition and Behavior Lab. 

Der var enighed om, at institutterne fortsat afholder og udbyder kurserne. Ph.d.-

udvalget opfordrede til, at ph.d.-skolen spiller en større rolle omkring koordine-

ringen og annonceringen af ph.d.-kurser, f.eks. ved at have en oversigt på 

hjemmesiden over Aarhus BSS ph.d.-kursusudbud. Således gøres kursusudbud-

det transparent for alle.  

 

Det blev diskuteret, om man bør sænke kravet i ph.d.-skolens retningslinjer om 

20 ECTS ved ph.d.-kurser udbudt ved Aarhus BSS. Evalueringsrapporten var enig 

i ph.d.-skolens politik om, at interne kurser af længere varighed er de mest gi-

vende kurser. Der ændres ikke ved denne praksis.   

 

Ansøgningsmønsteret til ph.d.-kurser bør afdækkes, inden man finder en løsning 

på, hvordan lige adgang til ph.d.-kurser sikres for ph.d.-studerende ved Aarhus 

BSS. Ph.d.-skolens administration laver en oversigt over planlagte og afholdte 

kurser i 2014. 

Kursuspunktet tages op på ph.d.-mødet i december 2015. 

 

Fordeling af overenskomst bestemte arbejdstimer: 

Evalueringsrapporten gør opmærksom på forskellen i forvaltningen af de over-

enskomstbestemte arbejdstimer på institutterne. Rapporten opfordre til, at de 

enkelte programmer formulerer en undervisningspolitik, som gøres tilgængelig 

for medarbejderne. 

 

Der var enighed om, at der ikke bør udarbejdes fælles retningslinjer for time-

norm. Dog bør det være gennemsigtigt, hvilke regler der gælder på det enkelte 

program både i forhold til timenorm og planlægning af undervisning. Man bør 

drøfte på instituttet, hvornår i et ph.d.-forløb, det er mest hensigtsmæssig for 

den ph.d.-studerende at placere undervisningsforløb. 

Det blev foreslået, at timeoptælling registreres under de halvårlige evalueringer 

i Planner.  

 

Udlandsophold under ph.d.-studiet: 

Evalueringsrapporten påpeger, at det kan være vanskeligt for alle at få planlagt 

et udenlandsophold på min. 3 måneder.  
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Det blev diskuteret, om det er muligt at tilsidesættes penge til en pulje, som kan 

søges af de, der gerne vil afsted på længere ophold, eksempelvis med familie. 

Det blev påpeget, at der er rigtig gode muligheder for at søge eksterne penge til 

udenlandsophold for ph.d.-studerende. Der bør oplyses om disse muligheder lo-

kalt på programmerne. 

 

Der var ligeledes enighed om, at fleksibilitet er vigtig i forhold til at indgå aftale 

om alternativt miljøskifte. 

 

Det opfordres til, at ph.d.-skolen overvejer, om institutterne kan honoreres for 

kortere ophold, såfremt disse er godkendt af ph.d.-skolelederen. 

 

3. Program for fælles introduktionskursus for ph.d.-studerende ved Aarhus 

BSS 

Programudvalgsformændene blev opfordret til at kontakte de ph.d.-studerende 

på deres program med en opfordring om at deltage i introduktionsprogrammet. 

 

4. Evt.  

Der blev stillet forslag om, at man på næste møde diskuterer, hvorvidt der bør 

indføres Urkundscan af alle ph.d.-afhandlinger ved Aarhus BSS. Emnet tages op 

på ph.d.-udvalgsmødet i december 2015. 

 

Krav om publicering af dele af afhandlingen inden forsvar: Evalueringsrapporten 

anbefaler, at man fjerne det på nogle institutter implementeret krav om, at dele 

af afhandlingen skal være publiceret inden det offentlige forsvar. Ph.d.-udvalget 

er enig i rapportens konklusion. 

 


