
 
 

 
 
Aarhus BSS HR & Ph.d.  
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 1 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
E-mail:  bss.hr@au.dk 

Web: bss.au.dk  

 

På vegne af Ph.d.-udvalget 
ved Aarhus BSS:  
Randi Groslier Bjælde 
 
Ph.d.- og HR-partner 
 
Dato: 17. januar 2019 

 
 
Side 1/1 

 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 
Til Ph.d.-skolelederne ved Aarhus Universitet Høringssvar 

Høringsvar fra Ph.d.-udvalget ved Aarhus BSS angående ”suggestion for basic principles 
for doctoral education at AU”, som fremsendt af ph.d.-skolelederne. 

 
Der var delte meninger i udvalget angående relevansen af dette strategipapir. Nogle med-
lemmer mente, det i det store hele var overflødigt mens andre mente, det kunne fungere 
som et godt pejlemærke for udviklingen af et ph.d.-forløb. Der var dog enighed om føl-
gende kommentarer: 
• Vi foreslår, at målet omkring tværvidenskabelighed udgår. Dels kan en sætning 

som ’…researchers must be trained to collaborate across disciplines…’ tolkes som 
et eksplicit krav, som mange ph.d. studerende ikke kan honorere, og dels mente 
udvalget ikke at tværvidenskabelighed altid er eller skal være relevant i et ph.d. 
forløb.  

• Vi foreslår, at ’teams’ udgår. Det at arbejde i teams kan være relevant for mange 
ph.d. studerende, men det er ikke altid tilfældet. 

• Vi foreslår en tilføjelse under punktet Supervision: “Supervision: Independence 
grows through the PhD process. Even though supervisors have the overall respon-
sibility for progression of PhD studies, all supervisors should recognize that the 
PhD student takes ownership of the research project and encourage the PhD stu-
dent to explore new research paths within the framework of the PhD project.” 

• Vi foreslår, at det ekspliciteres, hvad dette strategipapir skal bruges til, hvem det 
skal henvende sig til (ph.d. studerende, vejledere, bedømmere, eksterne samar-
bejdspartnere, potentielle kandidater), og hvilken effekt det skal have. 

• Vi mener ikke. der er en klar sammenhæng mellem ønsket om at styrke det tvær-
faglige samarbejde i ph.d. forløbet som det nævnes i strategipapirets start og så 
de fem bullet points, der alle drejer sig om ’independent research’. Det ene har 
ikke nødvendigvis noget med det andet at gøre. 

• Endelig vil det være fint, hvis det blev tydeligt, hvem der har ansvaret for ud-
møntningen af strategipapiret, herunder hvilke indsatser der skal følge heraf. 


