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Deltagere: Lars Frederiksen (formand i ph.d.-udvalget, MGMT), Peter Kastberg 

(BCOM), Bo Sandemann Rasmussen (ECON), Peter Krøjgaard (PSY), Vibeke Asmussen 

Frank (SOCSCIBUS), Søren Højgaard Mørup (LAW), Christoffer Green-Pedersen (PS), In-

geborg Farver-Vestergaard (næstformand i ph.d.-udvalget, ph.d.-repræsentant, PSY), 

Martina Therese Kiehas (ph.d.-repræsentant, MGMT), Kathrine Carstensen (ph.d.-

repræsentant, BCOM), Mathilde Cecchini (ph.d.-repræsentant, PS), Niels Langager (ph.d.-

repræsentant, LAW), Tine Ravn (suppleant, ph.d.-studerende, SOCSCIBUS), Johan Stax 

Jakobsen (suppleant for Søren Kjærgaard Slipsager, observatør, ph.d.-studerende, ECON), 

Per Baltzer Overgaard, Trine Bjerregaard Larsen, Margrethe Vejs-Petersen (Aarhus BSS 

HR & Ph.d.)  

  

Afbud: Dorte Henriksen (ph.d.-repræsentant, SOCSCIBUS), Søren Kjærgaard Slipsager 

(observatør, ph.d.-studerende, ECON) 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
2. Orientering om indstillingsmødets beslutning vedr. indskrivning af 

ph.d.-studerende ved forårsrunden 2016 

Per Baltzer Overgaard (PBO) orienterede om indstilling af kandidater til indskrivning 

på ph.d.-skolen. I forbindelse med forårsrunden 2016, indkom der i alt 257 ansøgnin-

ger på det generelle opslag og 23 på særopslag. Heraf blev i alt 58 erklæret kvalificeret 

på det generelle opslag og 6 på særopslag.  

 

På indstillingsmøde den 1. juni 2016, blev det besluttet, at 33 kandidater indstilles til 

indskrivning med stipendium. Af de 33 kandidater, indstilles 28 på det generelle op-

slag, og 5 indstilles på særopslag. Indstillingen indsendes til fakultetsledelsen til en-

delig beslutning. Hvad angår Institut for Erhvervskommunikation (BCOM) afventes 

en beslutning på bestyrelsesmødet den 14. juni 2016, inden der tages stilling til po-

tentielle indstillinger.  

 

 
3. Orientering om indstillingsmødets beslutning vedr. uddeling af ph.d.-

skolens internationaliseringsmidler 

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

ringsmidler. Midlerne gives til gæste-ph.d.-studerendes ophold ved Aarhus BSS i 3-6 

måneder. Der var indkommet 5 ansøgninger fra programmerne (PolSci: 2, BCOM: 2, 

ECON 1) og disse blev imødekommet.  
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4. Orientering om bedømmelsesudvalg ved afhandlinger nedsat i perio-

den -02.12.2015-26.05.2016 (siden sidste ordinære møde) (bilag 1) 

Orienteringen blev taget til efterretning.  

En studenterrepræsentant kommenterede, at der var tilfredshed med opmærksom-

hed på kønsfordeling i bedømmelsesudvalgene, og at de ph.d.-studerende selv var 

opmærksomme på deres rolle ift. anmodninger i forbindelse med sammensætning af 

bedømmelsesudvalg.  

 

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

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Der blev opfordret til, at ph.d.-studerende søger kurser på andre programmer end 

det, de er indskrevet på.  

 

 
6. Orientering om kvartalsrapporten for PhD skolen (1 kvartal 2015) (bi-

lag 3) 

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.  

 

7. Drøftelse af opfølgning på psykisk APV 2015/2016 (bilag 4) 

PBO orienterede om APV-rapporterne. Svarprocenten på Aarhus BSS var 78 %, hvil-

ket giver et godt afsæt for det videre arbejde. Generelt kan der spores forbedring i re-

sultaterne, set i forhold til APV-undersøgelsen i 2012.  

 

Der er bestilt en særkørsel vedr. resultater for ph.d.-studerende, og det blev aftalt at 

resultaterne drøftes på næste møde i ph.d.-udvalget, bl.a. i forhold til om der er for-

slag til tværgående opfølgende initiativer på Aarhus BSS.  

 

Det blev aftalt, at det undersøges om der kan leveres historiske sammenlignelige tal 

vedr. ph.d.-studerende.  

 

 
8. Evt.  

Lars Frederiksen (LF) gjorde opmærksom på, at alle er velkomne til at indsende for-

slag til drøftelsespunkter i forbindelse med møder i ph.d.-udvalget.  

 

 

 


