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Ordinært ph.d.-udvalgsmøde den 5. december 2018 kl. 9.30-11.30 
Aarhus Universitet, Adm. Center Arts, Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 440  
(4. etage), 8000 Aarhus C med videoopkald til Campus Emdrup A204. 
 
Deltagere/ph.d.-udvalget: Kirsten Elisa Petersen (fmd./VIP), Miriam Madsen 
(næstfmd./ph.d.), Monica Carlsson/VIP, Jacob Lund/VIP, Christian Ulrik Ander-
sen/VIP, Lisanne Wilken/VIP, Wulf Kansteiner/VIP, Mia Skjold Tvede Henrik-
sen/ph.d., Mads Møller Andersen/ph.d., Sally Schlosser Schmidt/ph.d., Kristine 
Thomsen/ph.d.  
 
Observatører: Ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus (deltager kl. 10.30-11.30), 
forskningskonsulent på IKS Signe A. E. Larsen, ph.d.-studerende på IKS Eva Svato-
nova, teamleder/ph.d.-adm. Anna Louise Plaskett (referent) 
 
 
 

 

Dagsorden 
 
9.30-9.35 Velkommen til alle. 
 
9.35-9.45 Status fra Anna. Se bilag 1a og 1b. 
 
9.45-10.10 Fællesgradssamarbejde på ph.d.-området. Slutrapportering ved prak-

tikant Elizabeth Lea Bruns med efterfølgende drøftelse. Se bilag 2. 
 
10.10- 10.15 AU Valg – konstituerende møde i januar 2019.   
 
10.15-10.20 Dato for næste fællesseminar. Forslag er 25.-26. marts 2019. Der 

mangler stadig en del tilkendegivelser i kalenderbookingen. 
 
10.20-10.30 Pause. 
 
10.30-11.00 ‘Basic principles for doctoral education at AU’. Se vedhæftede sags-

fremstilling samt tilhørende bilag. Ph.d.-udvalget skal indsende hø-
ringssvar senest 21. januar 2019. Se bilag 3a, 3b og 3c. 
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11.00-11.15 Forslag til GSA’s retningslinjer vedr. udlandsophold. Christian Ulrik 
Andersen og Line Dalsgård har som aftalt på Sandbjerg seminaret fo-
reslået følgende:  

 
”Af hensyn til sikring af ph.d.‐uddannelsens internationale niveau 
skal der indgå et længerevarende, sammenhængende forskningsop-
hold i et andet aktivt forskermiljø end ens eget, primært i udlandet. 
Opholdet sker mhp. at udvikle stipendiatens forskningsnetværk og 
kendskab til andre relevante forskningsmiljøer og skal bidrage til 
den ph.d.-studerendes forståelse af projektets kontekst, bidrag og re-
levans [scholarship & contribution].” 
 
Forslaget har været til høring i ph.d.-programlederkredsen, og der er indkommet en 
enkelt kommentar fra ph.d.-programleder, Karen-Margrethe Simonsen:  
 
”Når der står ”længerevarende” uden specifikation så må vi forvente, at de vil 
spørge, hvad det betyder. Jeg synes, vi skal bevare den forslåede tekst, men vi kan jo 
evt. skrive i parentes: ”(normalt cirka 2 måneder)”. Hvis der var stærke protester 
på sandbjerg mod dette, så skal jeg ikke insistere, men vi skal vide, hvad vi skal 
svare de ph.d.-studerende, når de spørger hvad vi mener med længerevarende. Jeg 
synes, reglerne skal være fleksible og at det er kvaliteten, der skal være i fokus, men 
der må også godt være lidt ’nudging’ 
Formuleringen ”primært i udlandet” kan læses på to måder: 1. opholdet skal være 
længerevarende og dette ophold skal primært være i udlandet” og 2. de fleste ophold 
er i udlandet, men det er ok at have ét længerevarende ophold, fx i København” 
Hvilken fortolkning er den intenderede? ” 
 
10.50-11.20 Videredrøftelse af thesis seminar (inspirationskatalog). 
 
11.20-11.30 Evt. og afrunding af mødet. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Formand og næstformand  
Kirsten Elisa Petersen og Miriam Madsen 


