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Fællesseminar for ph.d.-udvalg, ph.d.-programledere og ph.d.-
administrationen på Arts 
 
Tid og sted 
AU’s Konferencecenter (Stakladen), Fredrik Nielsens Vej 2-4, mødelokale 2.3, 
8000 Aarhus C 
Onsdag 11. marts 2015 kl. 10:00-17:00 med efterfølgende middag. 
 
Formål 
Formålet med seminaret er at bringe ph.d.-programledere, ph.d.-skoleleder, ph.d.-
udvalg og administrationen på området sammen med henblik på en udveksling af 
synspunkter og ’best practice’ på ph.d.-området.  
 
Deltagere 
Se vedlagte bilag. 
 
Gæster  
 11.30-12.15: Lektor Asbjørn Steglich-Petersen, Institut for Kultur og Samfund 

– deltager i punktet om generisk kursusudbud ”How to Get Published”. 
 

 12.15-13.00: Lektor Sarah Robinson, Center for Undervisningsudvikling og 
Digitale Medier (CUDiM) – deltager i punktet om evaluering af CUDiM’s kur-
ser. 

 

 

 

 
Program 
Onsdag den 11. marts 2015 
VELKOMST 
10.00-10.30 

Velkomst ved Peter C. Kjærgaard og Anne Marie Pahuus 
Godkendelse af dagsorden og præsentationsrunde. 

KURSER 
10.30-13.00 

10.30-11.15 
 GSA’s kursusudbud i 2015 (se vedlagte kursusoversigt). 
 Drøftelse/beslutning om evalueringsform af GSA’s kurser. 

Ph.d.-administrationen tilbyder at udsende et standard-
skema i Survey Xact (se vedlagte eksempel). Er dette for-
mat tilstrækkeligt? 

 
11.15-11.30 
Pause 
 
11.30-12.15 
Evaluering af CUDiM’s kurser (se vedlagte evalueringer). 
 
12.15-13.00 
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Drøftelse af kurset: ”How to Get Published” 
Skal kurset på Arts have flere spor for at kunne favne diversi-
teten i publiceringstraditioner? Hvilke spor kunne der være, 
og hvem kunne varetage undervisningen? 
Der er stadig ressourcer i den tværgående AU kursuspulje i 
2015, så der er mulighed for at finansiere udgifterne til kurset 
herfra. 
 
Materiale/bilag 
 Kursusoversigt – GSA kurser 2015. Kurser indmeldes lø-

bende, så listen er et øjebliksbillede. 
 Eksempel på kursusevaluering – Survey Xact. 
 CUDiM’s kursusevalueringer fra 2014 (1, 2 og 3). 

 
FROKOST 
13.00-14.00 

Frokostbuffet serveres i Stakladens kantine. 

REKRUTTERING 
14.00-15.00 

Drøftelse 
 Hvad er de generelle kriterier for bedømmelser af ph.d.-

ansøgninger herunder bedømmelsesprocessen? 
 Hvordan foregår evaluering/kvalitetssikring af arbejdet i 

de stående bedømmelsesudvalg? 
 Rekrutterer vi på den rigtige måde?  
 Hvad forventer vi af en ph.d.-ansøgning? 
 Hvordan placerer vores afhandlinger sig internationalt 

(hvor man ofte har mere tid til afhandlingen)? 
 
Materiale/bilag 
 Køreplan for foråret 2015. 
 Udkast til årsrapport for 2014 (følger snarest). 
 Hvad er erhvervs-ph.d.-ordningen? Se Quick Guide 

på: 
http://talent.au.dk/fileadmin/talent.au.dk/ARTS/Erh
vervsPhD_ved_Arts_-_PIXI_-_web_1.pdf 

 Andre samarbejder – se bilag: Intern vejledning til 
VIP. 

 
EFTERMID-
DAGSPAUSE 
15.00-15.30 

Tid til kaffe/te og kage og frugt – leveres til lokalet 

REKRUTTERING 
15.30-16.00 

Fortsat drøftelse 
 

INDSTILLINGER 
16.00-17.00 

Drøftelse 
 Indstillinger. Drøftelse af praksis ifm. foreløbige og ende-

lige indstillinger. Kan vi slanke praksis, og hvor mange 
personer skal indover? 

 Drøftelse af skrivevejledning til bedømmelsesudvalg.  
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Materiale/bilag 
 Link til bedømmelsesudvalg: 

http://phd.au.dk/gradschools/arts/phdstudies/phddi
ssertation/dissertation_assessment/ 

 Skabelon til indstillinger (se bilag). 
 Paradigme til nedsættelse af bedømmelsesudvalg (se 

bilag). 
 Udkast til skrivevejledning (eftersendes snarest) 

 
MIDDAG 
17.30 - ? 

Aftenbuffet (kold) og et udvalg af vin, øl og soda-
vand/kildevand. Serveres i mødelokalet. 

 
 


