
 
 

Ph.d.-udvalgsmøde 29. juni 2015, Aarhus BSS Graduate School 
 
Deltagere: Søren Højgaard Mørup (Law),  Niels Langager (suppleant, Law),  Peter Kastberg 
(BCOM), Lars Frederiksen (MGMT),  Bo Sandemann Rasmussen (ECON),  Mette Trier Damgaard, 
(ph.d.-suppleant, ECON), Peter Munk Christiansen (PS), Esben Hougaard (PSY), Rikke Strømgaard 
(ph.d.-repræsentant, PSY), Vibeke Asmussen Frank (SocSciBus), Tine Ravn (ph.d.-repræsentant, 
SocSciBus), Per Baltzer Overgaard, Trine Bjerregaard Larsen, Stine Birk Kristensen (ph.d.-skolens 
sekretariat) 
 
Afbud: Henrik Skovgaard-Petersen (ph.d.-repræsentant, Law); Kristina Bakkær Simonsen (ph.d.-
repræsentant, PS), Peter Munk Christiansen, PS, Christian Ellermann-Aarslev, (ph.d.-repræsentant, 
ECON); Sylvia Grewatsch (ph.d.-repræsentant, MGMT), 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

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

Konklusionerne fra den internationale evalueringsrapport blev drøftet. Specielt 
blev der lagt vægt på emner som beskæftigelsestal, rapportens forslag til en 
"ph.d.-ombudsmand", arbejdstimer for ph.d.-studerende (overenskomstbelagte) 
og udbuddet af ph.d.-kurser.  
 
Det blev drøftet, hvordan man kan sikre bedre information omkring ph.d.ernes 
beskæftigelse efter endt ph.d.-studiet, blandt andet til brug ved karriererådgiv-
ning. MGMT har lavet en lokal plan for, hvordan denne information indsamles til 
brug for instituttet. 
 
Der var bred enighed om, at institutterne er organiseret således, at de ph.d.-
studerende kan få rådgivning i div. situationer. Det blev konkluderet, at der ikke 
er brug for en "ph.d.-ombudsmand" men, at det skal sikres, at de ph.d.-
studerende ved, hvem de kan henvende sig til i hvilke situationer. Denne infor-
mation bør gives allerede i introduktionsprogrammerne. 
 
Rapportens anbefalinger vedr. ph.d.-kurser blev ikke færdigbehandlet. Nogle 
programmer udtrykte et ønske om at oprette fælles metodekurser, hvorimod an-
dre mener, at de bør holdes fagspecifikke. Der blev efterlyst lige adgang til ph.d.-
kurserne på tværs af programmerne samt, at information omkring de udbudte 
kurser bliver nemmere tilgængeligt. Punktet tages op på næste ph.d.-
udvalgsmøde i efteråret. 
 
Arbejdstimefordeling (overenskomstbelagte) drøftes på ph.d.-udvalgsmøde i ef-
teråret. 
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3. Drøftelse af udkast til BSS-introduktionsarrangement for PhD-

studerende 
Det blev besluttet, at der skal laves et forslag til et introduktionsprogram i ph.d.-
skoleregi af 1 dags varighed. Første introduktionsdag skal afholdes i første halvdel 
af oktober. Ph.d.-skolen indkalder til første møde i arbejdsgruppen. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med et program. 
Deltagere: 
Peter Kastberg (BCOM) 
Vibeke Asmussen Frank (Social Sciences and Business) 
Sylvia Grewatsch (MGMT) 
Stine Birk Kristensen (ph.d.-skolens administration) 

 
4. Nedsættelse af arbejdsgruppe i forbindelse med oprettelse af ph.d.-

kursus i ansvarlig forskningspraksis 
Lars Frederiksen (MGMT) og Per Baltzer Overgaard deltager i arbejdsgruppen. 
Ph.d.-skolelederen kontakter de personer, som blev foreslået på mødet ang. del-
tagelse. Der arbejdes videre med kurset i efteråret. 
 

5. Godkendelse af redigerede retningslinjer for ph.d.-skolen 
Retningslinjer godkendt med tilføjelse af Institut for Forretningsudvikling og 
Teknologi i forordet på s. 5. 
 

6. Evt. 
Der blev spurgt til udformningen af artikelbaseret afhandlinger. 
Det blev præciseret, at et program efter eget ønske kan indføre krav om, at af-
handlingen skal indeholde minimum en selvstændigt udarbejdet og eneforfattet 
artikel. 

    


