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Referat fra Ph.d.-udvalgsmøde  
onsdag den 24. oktober 2012 kl. 11.00-14.20 
Aarhus Universitet, Administrationscenter Arts, Tåsingegade 3, 4., Bygning 
1443, 8000 Aarhus C 
 
Til stede: Christian Ulrik Andersen, Ole Togeby (indtil kl. 13.50), Eve Marie 
Becker (kl. 11.15-12.30 og fra kl. 13.15) , Eva Gulløv, Nicholas Marshall (supple-
ant for Søren Søndergaard Jensen), Johanne Damholt Bøndergaard, Johnny 
Laursen (fra kl. 12.05), Bodil Bjerring (ref.) 
Til stede pr. videolink: Sven-Erik Holgersen og Katja Brøgger Jensen. 
 
Afbud fra: Niels Brimnes, Martin Bech, Søren Søndergaard Jensen, Niels Barg-
feldt, Uffe Holmsgaard Eriksen, Mathias Nordvig, Anne Marie Pahuus,  Anna 
Louise Dolan Plaskett, Ansa Lønstrup, Inger Hunnerup Dalsgaard. 
 
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt. 
Fra Katja Brøgger Jensen var tilsendt ”Forslag om mentorordning for ph.d.-
studerende”. 
 
2. Ph.d.-udvalgets fremtidige arbejde (såvel de opgaver udvalget selv 
ønsker at tage op, 
 som de opgaver ph.d.-skolen har behov for tages op) 
Christian Ulrik Andersen opfordrede til diskussion af, hvad udvalget ville og 
hvordan. Hvilken indflydelse har udvalget, og giver det mening at være proakti-
ve. CUA refererede til det første møde i udvalget: Hvad er vores produkt af ph.d 
uddannelsen; hvad skal prioriteres; uddannelsens internationale ry; forholden 
sig til, hvor ph.d.- studerende ender.  
 
Ole Togeby mente, at målsætning i strategi om antal studerende fremover er 
problematisk. CUA:  Der er ambition om at øge gennemførsel. Katja Brøgger 
Jensen: Dette hører under pkt. 5. 
 
CUA: Hvordan forholder vi os til rekruttering, interview inden optagelse, samfi-
nansiering, øget internationalt optag, trivsel og miljø, alle pligtopgaverne, nati-
onalt samarbejde om ph.d.-kursus. 
KBJ: Hvad kan vi gøre i de processer, der kører.  Man arbejder med ordninger 
på tværs af AU men mangler formaliseret kommunikation.  
CUA: Vi varetager forskeruddannelsens kvalitet i forhold til Akademisk Råd 
OT: Langt den største del af Talentdelen er ph.d. og dertil kommer post doc. Det 
er os, der sørger for at sende ønsker opad. 
KBJ: Vi kan søge at få overblik i ft fora. Katja er medlem af det rådgivende or-
gan på tværs af AU, ” AU Forum for Talentudvikling”. 
Eve-Marie Becker: Hvordan bliver ph.d.- studerende tilknyttet forskningspro-
grammer, hvordan kan de inddrages produktivt forskningsmæssigt  
Eva Gulløv: De rammer der er udstukket for kurser, er meget skoleagtige. 
Ugennemskueligt, hvordan udbud af kurser fungerer, og de kurser, der udbydes 
er meget redskabs- og produktorienteret. Ønsker at programmerne får indfly-
delse på det faglige. 
OT: Inden for sprogfag mødes FUP-ledere nationalt vedr. kursusudbud. 
Sven-Erik Holgersen: Hvem sørger for at inkludere de  ph.d- studerende; det 
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kan fx gøres  ved sparringsseminarer og fælles publikationer. 
 
OT: Der er ikke klare retningslinjer endnu. Forskningsprogramlederne skal lave 
MUS-samtaler men der er planer om at flytte dem til Forskeruddannelsespro-
gramlederne. Ph.d.- studerende tjener flere herrer (incl. UFU-leder). Midtvejs-
samtale og MUS er samme møde. 
CUA: Forskningsleder ved ikke nødvendigvis, hvad der sker i et forskeruddan-
nelsesprogram. 
Der er forskellig praksis på institutterne. 
KBJ: Der hvor det faglige miljø ligger, er i forskningsprogrammer, og ikke de to 
forskeruddannelsesprogrammer i  Emdrup. 
EMB: Vi kunne spørge fakultetet om uklarhed omkring forskningsprogram og 
forskeruddannelsesprogram. Opfordrer til at udvalgets rolle ikke kun er reaktiv. 
OT: Forskel på IUP og Aarhus er, at Aarhus ikke har haft forskningsprogram-
mer før. OT opfordrer til at have forskellig ordning i Emdrup og Aarhus. 
EG: Vi har en tradition for forskningsprogrammer men de fleste er nedlagt og 
skal retableres. Ambition kunne være om tematik: Forhold mellem programle-
der,  ph.d.-skoleuddannelsesleder og ph.d.-studerende, hvor studerende også 
har indflydelse på, hvilke aktiviteter der kan tælle som pointgivende. 
OT: Pt fastsættes ECTS- points af vejleder. 
KBJ Der er mange herrer for en ph.d.-studerende, vejleder, bevillingshaver, be-
villingsgiver, dilemmaer i konstruktioner i disse år.  
CUA foreslår, at udvalget fremlægger vision om trivsel, SWOT-analyse, positiv 
formulering af måden at adressere problemerne på , inden for fire områder, 
trivsel, rekruttering, udbud af kurser og uddannelse; hvad er de gode kvaliteter, 
vi gerne vil have, og hvad forhindrer det. CUA: Problemet eller forhindringen er 
måske for mange ledere, styrken er den gode forskeruddannelsesprogramleder. 
Nicholas Marshall: A lot of responsibility is put on PhD students as to courses. 
There are no PhD courses in our departments. 
KBJ: Vi må adressere det med mange herrer; i hvilken grad kan man købe 
forskningsresultater. Der er ingen guidelines for håndteringen.  
OT: Vi må finde årsagen til, at der ikke er kurser: Der er intet budgetforslag, og 
hvad er hindringen for det. 
EMB: OK med positivt svar. 
OT : Der er aftale om kurser, og Johnny har lavet aftale om gratis kurser. 
CUA konkluderede: Nogle af os sætter os ned og finder nogle af de områder, og 
med udgangspunkt i  SWOT sætter konkrete eksplicitte visioner. OT mener, ud-
valget skal vente og se, hvorledes pengestrømmen bliver. CUA: En strategi en-
ten at vente et halvt år eller lave noget som udvalg i januar. 
EMB vil gerne påvirke processen, kurser, fordeling af midler, som skal indgå i 
budget. 
CUA: Konkret, skal vi  måske  have et dag-seminar om udvikling af et papir i ja-
nuar. 
EG foreslår rundsendelse af et dokument, kollektiv brain storm på nettet, og 
derefter måske et endagsseminar. 
KBJ: Der er valg snart til Akademisk Råd. 
Til stede Johnny Laursen kl. 12.05. JL: Kun de ph.d .-studerende skal til valg. 
JL opfordrer til, at der bliver opstillet kandidater, men ph.d.- administration vil 
ikke påvirke processen. 
 
3. Fremtidige mødedatoer (herunder evt. muligheden for internat / 
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dagsworkshop 
samt agenda for denne) 
12. dec. .kl. 11 er CUA forhindret i at møde. JL: Der er mindre efterspørgsel efter 
møder, da de fælles generelle regler er ved at være på plads. Arbejdstidsregler 
forhandles af tillidsmænd. 
Der var forslag om tre møder i foråret, og evt. et dagsseminar. 
EG: Afhængigt af, om udvalget har indflydelse. EMB ønsker kortere møder, fx 
kl. 11-13. 
JL: Jeres juvel i kronen er kursus og vejledning. Vi ligger ned mht udrulning af 
kurser, men vi vil være klar i begyndelsen af året; i 2013 vil I få kursusevalue-
ring, og vi vil være i stand til at levere sagsbeslutninger. 
JL : Budgetmodeller er ikke klar før 2013 men vi vil bede programmerne om en 
selvevaluering af kurser efter 2012. Vi får fælles økonomisystem i 2013, en for 
campus Aarhus og en for campus Emdrup. 
Ønske om til næste møde en oversigt over kurser. JL foreslår til næste møde i 
2013 datamateriale over kursus for 2012-pakken. 
CUA foreslår at skyde december-mødet til januar og beder om tilbagemelding 
om kursusudbud fra administrationen og derefter kan udvalget sige noget om 
trivsel og rekruttering. 
JL orienterede om vanskeligheder i ph.d.-administrationen pga underbeman-
ding og samtidig overgang fra  ph.d.-sager på papir til elektronisk system, 
iværksættelse af PeopleXS, PhD Planner. 
 
Møder i januar (dialogmøde, hvor JL gerne vil deltage med evaluering), marts 
og maj kl. 11 (rammesættes indtil 14.30 men kan afkortes. 
JL: I arbejder med arbejdsdeling i rutinemøder og dialogmøder, orientering om 
dispensationspraksis.  
CUA: I dag har vi haft debatorienteret punkt.  
JL og CUA finder datoer.  
EG: Ønske til januar: Oplysning om kursus, hvor mange og hvilke tager de stu-
derende. JL: Hvor mange kurser har været afholdt program for program og 
hvor mange har deltaget, og vi beder vore FU-ledere skrive en status for kursus 
og evt. problemer. 
Johanne Damholt Bøndergaard: Hvor mange har tilmeldt sig kurser men kom-
mer ikke. 
EMB: Så mange fakta som muligt men også ønsker fra ph.d.-studerende. 
KBJ anså det for svært at få folk til at svare på disse. 
EMB forlod mødet kl. 12.30 
Nicholas: It is impossible to bring PhD students together. 
CUA og JL opfordrer til at bruge udvalgets ph.d.- studerende som oplysere om, 
hvilke kurser der ønskes. 
JL beder FU-ledere komme med oplysninger om kursus og kursusønsker. 
CUA:  Findes der info om rekruttering? JL : Det vil vi kunne levere i 2013, og 
vores IT system vil kunne levere den form for oplysning. 
CUA: Trivsel, er der lavet undersøgelse om det? JL: Vi kan få trukket en APV fra 
HR vedr. ph.d.-studerende. 
 
CUA vil gerne vide, hvor mange afhandlinger, der ryger tilbage. JL: Vi har talt 
om en funktionalitet elektronisk, hvor bedømmer får et skema, som sendes til-
bage. 
Kvalitet af bedømmelse af afhandlinger. JL: Akademisk Råd står for den viden-
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skabelige bedømmelse af afhandlinger. PÅ KU er lavet undersøgelse af indstil-
lingerne.  
 
O T: Følger man karriereforløb for ph.d.- studerende? JL: Der bliver lavet en 
arbejdsmarkedsanalyse for alle kandidater på AU, som trækker data og leverer 
regelmæssige analyser. 
JL: Der har været dialog med kolleger, og det er et problem at mange melder fra 
kursus i sidste øjeblik. Sidste gang aftaltes det, at det koster ved afmelding efter 
en sidste frist. 
Frokostpause kl. 12.45-13.15. Kl. 13.15 EMB til stede igen. 
 
4. Det pågående dekanatsarbejde vedr. arbejdsforpligtelser (om-
sendt til forrige møde) 
CUA: Retningslinjer for ”Det lønnede institutarbejde” er pt hos tillidsrepræsen-
tanter. 
JL : Status mht formalia om arbejdsforpligtelser: Det er en aftale, en arbejdsret-
lig relation og derfor reguleret af og rettet til tillidsrepræsentanter, som tager 
det op på samarbejdsudvalgsmøde, men papiret har samtidig en læringsdimen-
sion.  
 
5. Status på høringssvar / strategiudvikling inden for Arts 
KBJ har fremsendt forslag  af 29. dec. 2011 skrevet af ph.d.-studerende på IUP 
vedr. mentorordning.JL vil  tage det med til fakultetsledelsen, såfremt der er 
støtte i udvalget til det.  
JDB: Supergod idé. Men også forslag om en studievejlederfunktion for del A. 
EG: Evt. en kombination af både psyko-social støtte og juridisk vejledning. 
CUA: Har vi kommentarer, siger vi det til tillidsrepræsentanter. JL: Udvalget får 
resultatet af tillidsmændenes forhandling. 
 
JL undersøger, hvor Arts ph.d.-udvalgets ”Høringssvar angående Hovedområ-
destrategi for Arts 2013-17” ligger. Der er strategimøde i efteråret. CUA vil ger-
ne vide, om udvalget bliver hørt. EG: Vi vil gerne have et svar tilbage. EMB op-
fordrer til, at det kommer ind i processen. JL: Strategi har ikke været på fakul-
tetsledelsens møder de sidste gange, pga økonomimodellen fylder meget. 
 
6. Status på ph.d.-planner 
JL: I disse uger er vi i færd med at udrulle undervisning i det. Stine Birk Kri-
stensen, BSS, underviser studerende og vejledere især vedr. ph.d.-plan, halvårs-
evalueringer, anmodninger. 
OT pegede på problem med at få adgang til ansøgninger om ph.d.-stipendier. 
NM ønskede adgang til ph.d.-kursusudbud. The information system is being up-
loaded by human eyes.  
JDB: Mange studerende har fundet fejl i ph.d.-planner og har mulighed for selv 
at rette. 
OT forlod mødet kl. 13.50. 
JL: Uklarhed mht forskellig praksis om, hvornår udskrivning ophører. Nu enig-
hed på AU om, at tidspunktet er, når den normerede uddannelse ophører; ved 
ønske om forlænget indskrivning, kan den studerende sende en anmodninng / 
request med støtte fra hovedvejleder, og det kan bevilges, såfremt hovedvejleder 
vurderer  det realistisk, at afhandling afleveres ved  evt. forlænget indskrivnings 
udløb. 
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7. Status på den administrative situation 
Heidi K. Frederiksen, ph.d.-administrator, er rejst, og hendes stilling er under 
besættelse. 
Der er udfordringer med nyt IT system, People XS, ph.d.-planner. 
Endnu er der ikke fælles retningslinjer for ph.d.-studerende ved Arts. 
Ajourføring af oplysninger pågår i ph.d.-planner. 
Indgåelse af eksterne samarbejdsaftaler. 
CUA: Vi har en forpligtelse til at melde tilbage i baglandet, at nogle ting måske 
kan løses lokalt. 
JL: Såfremt noget er til irritation, så skriv det til mig eller funktionschef Steen 
Weisner. 
EG: Generelle retningslinjer skal godkendes af dekanen.  JL: De forventes for-
melt at træde i kraft ca. 1. nov., med elektronisk orientering af hovedvejledere 
og ph.d.-studerende. 
JL: Vi har en serie hovedvejleder-workshops, hvor ånden i de nye retningslinjer 
forklares - vi er klar til at holde informationsmøder.  
CUA vil orientere i sit bagland. 
JDB:  Phd netværket har brug for at få adgang til alle ph.d.-studerende. Frist for 
opstilling til valg 9. nov. 
 
8. Eventuelt 
Rigsrevisionen har offentliggjort en beretning om ph.d.-området, specielt vedr. 
internationale ph.d.- studerende; JL udsender den til udvalget. 
SEH: Erfaringsopsamling, fra 2013 udarbejdes ny uddannelse og mulighed for 
4+4 ordning. JL stiller gerne op for SN. JL: Der foreligger endnu ikke nogen 
evaluering, men vi vil gerne se på spørgerunde. 
JL : Der er opmærksomhed om g interesse for 4+4 fra ansøgere til Emdrup. JL 
Man kunne invitere 4+4 studerende til Emdrup. 
CUA opfordrer til at evaluere, hvad der sker efter 4+4. JL: Vi hører fra mange 
på A-delen, at man har en meget blandet identitet. 
 
Mødet blev hævet kl. 14.20. 
 
 
 
 


