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Ph.d.-udvalgsmøde den 1. december 2016, kl. 15.00-16.00 

Lokale 1447-025 
 

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), 

Martina Therese Kiehas (ph.d.-repræsentant, MGMT), Mathilde Cecchini (ph.d.-

repræsentant, PS), Niels Langager (ph.d.-repræsentant, LAW), Søren Kjærgaard Slipsager 

(observatør, ph.d.-studerende, ECON), Sarah Gotowiec (suppleant for Ingeborg Farver-

Vestergaard, PSY), Johan Stax Jakobsen (suppleant for Søren Kjærgaard Slipsager, obser-

vatør, ph.d.-studerende, ECON), Per Baltzer Overgaard, Trine Bjerregaard Larsen, Randi 

Groslier Bjælde (Aarhus BSS HR & Ph.d.)  

  

Afbud: Kathrine Carstensen (ph.d.-repræsentant, BCOM), Ingeborg Farver-Vestergaard 

(næstformand i ph.d.-udvalget, ph.d.-repræsentant, PSY), Dorte Henriksen (ph.d.-

repræsentant, SOCSCIBUS) 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Orientering om indstillingsmødets beslutning vedr. indskrivning af 

ph.d.-studerende ved efterårsrunden 2016 

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

på ph.d.-skolen.  

 
I forbindelse med det generelle opslag i efteråret 2016 er der indkommet 186 ansøg-
ninger. I forbindelse med særopslag, er der indkommet 40 ansøgninger. Heraf blev 
35 erklæret kvalificerede på det generelle opslag og 15 på særopslag.  
 
På indstillingsmøde den 1. december 2016, blev det besluttet, at 30 kandidater ind-
stilles til indskrivning med stipendium på det generelle opslag. Heraf 3 der ikke fi-
nansieres af PhD skolen. Derudover indstilles kandidater til indskrivning på 4 sær-
opslag, hvoraf alle finansieres helt af eksterne midler. Indstillingen indsendes til fa-
kultetsledelsen til endelig beslutning.  

 
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 11 ansøgninger fra programmerne (PS: 4, ECON: 3, 

MGMT: 2, PSY: 1, LAW: 1) og disse blev imødekommet.  

 
4. Orientering om bedømmelsesudvalg ved afhandlinger nedsat i perio-

den 09.08.2016-24.11.2016 (siden sidste ordinære møde) (bilag 1) 
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Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

Lars Frederiksen (LF) kommenterede, at kønsbalancen i bedømmelsesudvalgene er 

blevet forbedret. 

 

De studerende efterspurgte retningslinjer for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og 

blev oplyst om, at der skal være en intern formand samt to eksterne medlemmer 

hvoraf mindst en skal være fra et udenlandsk universitet (regler og retningslinjer for 

Aarhus BSS Graduate School afsnit 12). Desuden skal alle medlemmer være på 

mindst lektor niveau og samme habilitetskrav gælder som ved ansættelse, dvs. ingen 

medforfattere, ingen medlemmer af ledelsesstrengen (inkl programudvalgsformand), 

ingen private relationer samt ingen vejleder funktion af nogen art. I samarbejde med 

deres vejledere kan de studerende komme med forslag til bedømmelsesudvalget.  

De studerende orienterede om at nedsættelse af bedømmelsesudvalg vil være et 

punkt på dagsordenen ved møder med deres medstuderende. 

 
5. Orientering om kvartalsrapporten for PhD skolen (3 kvartal 2016) 

(bilag 2) 

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.  

 

6. Sagsfremstilling: Godkendelse af nedsættelse af kravet om 20 ECTS 

point fra Aarhus BSS til 15 ECTS point (bilag 3) 

 

Programlederkredsen indstillede til PhD-udvalget at nedsætte kravet fra 20 til 15 

ECTS point fra interne kurser, da det af de PhD-studerende bliver oplevet som et 

problem at finde interne Aarhus BSS kurser til samlet 20 ECTS point. 

 

Indstillingen blev godkendt. PBO kommenterede, at der herefter kan blive behov for 

skærpede krav til kontrol af eksterne kurser, herunder krav om forudgående godken-

delse af eksterne kurser samt øget omhyggelighed omkring løbende inddateringer i 

PhD Planner. 

 

7. Sagsfremstilling: Godkendelse af tilføjelse af medforfattererklærin-

ger som en del af den trykte afhandling (bilag 4) 

 

I tilfælde hvor der er co-authors på artikler i en afhandling sendes co-author state-

ments til administrationen ved indlevering af afhandlingen. Co-author statements 

sendes herfra til bedømmelsesudvalget sammen med afhandlingen og arkiveres her-

efter. Programlederkredsen indstiller til, at denne praksis udbygges med, at co-author 

statements tilføjes bagerst i den endelige afhandling, og dermed bliver trykt som en 

del af afhandlingen. Dette vil øge gennemsigtigheden i forfatterskab på de omhand-

lende artikler og medfører ikke merarbejde for den studerende, idet der, som nævnt, 



 
 

    

Side 3/3 

 

allerede skal indsendes co-author statements, i tilfælde hvor der er mere end en for-

fatter på artiklerne. 

 

Indstillingen blev godkendt, og vil træde i kraft pr. 1. januar 2017. 

 
8. Evt. 

Randi Groslier Bjælde (RGB) orienterede om at der er informationsmøder for vejle-

dere på vej, ang. HR relaterede PhD spørgsmål samt regler og retningslinjer i forbin-

delse med PhD forløbet. RGB efterspurgte forslag til punkter der bør tages med på 

disse møder. 


