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Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere tilføjelse af punkter. 

 

2. Ph.d.-udvalgets arbejde 

 

PBO orienterede om udvalgets opgaver med henvisning til Universitetsloven 

§ 16 stk. b, ph.d.-bekendtgørelsen samt ph.d.-skolen, BSS’s interne retningslinjer.  

 

3. Konstituering/valg af formand 

 

Ph.d.-udvalget blev konstitueret. Programudvalgsformand Vibeke Asmussen Frank 

blev valgt som formand for ph.d.-udvalget. Ph.d.-repræsentant Kristina Bakkær Si-

monsen blev valgt som næstformand. Indstilling sendes til dekanen. 

 

4. Ph.d.-skolelederens bemyndigelse til godkendelse af ph.d.-kurser 

indtil 31. januar 2016, efter indstilling fra programudvalgsformænd 

 

Bemyndigelsen blev givet. Indstilling til godkendelse af ph.d.-kurser kommer fra pro-

gramudvalgsformændene, som dermed er garanter for det faglige niveau i kurserne. 

Ved hvert møde i ph.d.-udvalget vil der blive orienteret om, hvilke kurser der er god-

kendt siden sidst.   

 
5. Ph.d.-skolelederens bemyndigelse til godkendelse af bedømmelsesud-

valg ved afhandlinger indtil 31. januar 2016, efter indstilling fra pro-

gramudvalgsformænd 
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Bemyndigelsen blev givet. 

 

6. Indledende drøftelser vedr. orlov under ph.d.-studiet  

 

Reglerne for orlov under ph.d.-studiet blev drøftet. Der var opbakning til den nuvæ-

rende praksis på området, som fremgik af bilag 1. Det blev i denne forbindelse be-

mærket fra ph.d.-repræsentanterne, at rammer og procedure for orlov kunne fremgå 

klarere på ph.d.-skolens hjemmeside. Ph.d.-skolen ser nærmere på dette. 

 

7. Procedure vedr. uddeling af ph.d.-skolens internationaliseringsmidler 

 

Det blev besluttet at fastholde indkaldelsesrunderne til ansøgning. PBO har herefter 

fået bemyndigelse til at tildele internationaliseringsmidler. Der vil fremover blive ori-

enteret om tildelte midler på ph.d.-udvalgsmøderne.  

 

8. Orientering om faglige bedømmelsesudvalg efter indstilling fra institut-

lederne (for perioden 1. februar 2015 til 31. januar 2016) 

 

Det indstilles til Akademisk Råd, at udvalgene nedsættes for det kommende år. 

 

9. Orientering om bedømmelsesudvalg ved afhandlinger nedsat i perioden 

28.11.2014-17.01.2015 (siden sidste møde)  

 

PBO orienterede kort om reglerne for sammensætning af bedømmelsesudvalg. Ind-

stilling af bedømmelsesudvalg kommer til ph.d.-skolelederen via programformænd.  

 

10. Mødeplan for 2015 

 

Kommende ph.d.-udvalgsmøder vil blive afholdt den 28. maj 2015 og først i decem-

ber. 

 

11. Eventuelt 

 

PBO orienterede om, at der i forbindelse med den internationale evaluering vil blive 

afholdt sessioner, hvor det internationale panel kan mødes med ph.d.-skolelederen, 

nogle programformænd, repræsentanter for de ph.d.-studerende, vejlederkorpset og 

ph.d.-foreningen. 

  

PBO orienterede desuden om, at AU Herning har anmodet om at blive fuldgyldigt be-

talende medlem af ph.d.-skolen. Der skal i denne forbindelse kigges på, hvorvidt der 

skal oprettes et nyt ph.d.-program eller Herning kan passes ind i den nuværende 

struktur. 

 

 


