
 
 

Ph.d.-udvalgsmøde 2. december 2015, Aarhus BSS Graduate School 

 

Deltagere: Søren Højgaard Mørup (Law), Niels Langager (ph.d.-observatør, Law); Peter Kastberg 

(BCOM), Lars Frederiksen (MGMT), Sylvia Grewatsch (ph.d.-repræsentant, BADM); Bo Sande-

mann Rasmussen (ECON), Christian Ellermann-Aarslev (ph.d.-repræsentant, ECON), Peter Munk 

Christiansen (PolSci), Kristina Bakkær Simonsen (ph.d.-repræsentant, PolSci), Esben Hougaard 

(Psych), Vibeke Asmussen Frank (SocSciBus), Tine Ravn (ph.d.-repræsentant, SocSciBus), ph.d.-

skoleleder Per Baltzer Overgaard, Stine Birk Kristensen (ph.d.-skolens sekretariat) 

 

Afbud: Henrik Skovgaard-Petersen (ph.d.-repræsentant, Law), Rikke Strømgaard (ph.d.-

repræsentant, Psych) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden kommentarer. 

 

2. Orientering om indstillingsmødets beslutning vedr. indskrivning 

af ph.d.-studerende ved forårsrunden 2015. 

PBO orienterede om indstillingsmødets indstilling af kandidater til indskriv-

ning på ph.d.-skolen. Der indkom i alt 310 ansøgninger (det ordinære opslag 

samt særopslag) fra nationale og internationale ansøgere. 79 blev erklæret 

kvalificeret, og deraf blev 37 prioriteret. Efter indstillingsmødet indstilles 37 

til stipendium. Heraf finansieres ca. 32 stipendier af ph.d.-skolen og 5 forven-

tes finansieret af eksterne midler. 

Indstillingen drøftes på Fakultetsledelsesmødet den 8. december. 

 

3. Orientering om indstillingsmødets beslutning vedr. uddeling af 

ph.d.-skolens internationaliseringsmidler 

PBO orienterede om indstillingsmødets tildeling af ph.d.-skolens internatio-

naliseringsmidler. Midlerne gives til gæste-ph.d.-studerendes ophold ved 

Aarhus BSS i 3-6 måneder. Der var indkommet 12 ansøgninger fra program-

merne (ECON: 3, PolSci: 3, MGMT: 4 ; Law: 2) og 11 blev imødekommet 

(ECON: 3, PolSci: 3, MGMT: 4 ; Law: 1). Dertil blev 1 ansøgning fra PolSci om 

midler til rekrutteringsformål (interview) i mødekommet. 

 

4. Aarhus BSS ph.d.-kursusudbud – udbud og efterspørgsel 

En oversigt over søgning til ph.d.-kurser for året 2014 viser, at der på Psyko-

logi er større søgning til nogle kurser, end der er pladser. Generelt set viser 

oversigten dog at i 2014 blev alle ph.d.-studerende optaget på det kursus, de 

søgte. Enkelte kurser blev dog efterfølgende aflyst. 

 

Ph.d.-studerende: Det opleves, at aflysninger samt overbookning af kurser er 

et problem. Der er et ønske om en fælles database med kursusoversigt på 

Aarhus BSS Graduate School's hjemmeside. Der blev udtrykt ønske om, at 

programmernes kurser blev annonceret på ph.d.-skolens hjemmeside. Ligele-
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des bør programmerne lægge deres kurser i den nationale ph.d.-

kursusdatabase. 

 

Den manglende søgning på tværs af programmerne, kan være en konsekvens 

af, de manglende oversigt over det faktiske udbud. 

 

Ph.d.-skolen udarbejder en løsning for, hvordan en oversigt over alle Aarhus 

BSS ph.d.-kurser kan lægges på ph.d.-skolens hjemmeside. 

 

 

5. Ph.d.-introduktionsdag 

Den 6. oktober 2015 afholdte ph.d.-skolen for første gang fælles ph.d.-

introduktionsdag for nyindskrevne ph.d.-studerende.  

Ph.d.-studerende: bakker op om arrangementet og foreslår at introduktions-

dagen er obligatorisk. 

Det blev diskuteret, om arrangementet skal være obligatorisk. Det blev be-

sluttet, at alle nye ph.d.-studerende skal deltage i introduktionsdagen. 

Forslag til program for næste introduktionsprogram modificeres ud fra de 

indkommende kommentarer. Næste introduktionsdag bliver umiddelbart ef-

ter uge 7. 

 

 

6. Nye VIP medlemmer af ph.d.-udvalget, Psykologi og Statskundskab 

Indstilling tiltrådt af et enigt ph.d.-udvalg. 

 

 

7. Orientering om bedømmelsesudvalg ved afhandlinger nedsat i pe-

rioden 17.01.2015-27.05.2015 

Orientering taget til efterretning  med bemærkning om, at der er en ulige 

kønsfordeling i sammensætningen af bedømmelsesudvalgene.  

Det blev diskuteret, om man bør være mere opmærksom på, om kønsforde-

lingen af udvalgsmedlemmer er ligeligt fordelt. Der blev opfordret til, at pro-

gramudvalgsformændene har opmærksomhed på problemstillingen. 

 

8. Orientering vedr. kurser godkendt siden sidste møde 

Orientering taget til efterretning uden bemærkninger. 

 

9. Evt. 

PBO takkede Esben Hougaard og Peter Munk Kristiansen for godt samarbej-

de i arbejdet som programudvalgsformænd og i ph.d.-udvalget. 


