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Ph.d.-udvalgsmøde, Arts 
Onsdag 29. maj 2013 kl. 10.00-14.00, Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, byg-
ning 1443, lokale 313, 8000 Aarhus C (med videolink til Emdrup) 
 
Deltagere: Christian Ulrik Andersen (formand), Ole Togeby, Niels Brimnes, Eva 
Gulløv, Johanne Bøndergaard, Martin Bech, Niels Christian Hansen, Erin 
Wright, ph.d.-skoleleder Johnny Laursen, ph.d.-teamleder Anna Louise Dolan 
Plaskett 
 
Afbud: Sven-Erik Holgersen, Katja Brøgger Jensen, Maria Louise Munkholt 
Christensen, Eve-Marie Becker 
 

REFERAT

1. Godkendelse af dagsordenen  
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af punkt 3b.   
 
2. Meddelelser – herunder orientering fra ph.d.-administrationen 
Der arbejdes for tiden med oprydning i forskellige administrative processer herunder 
forenkling af nedsættelse af bedømmelsesudvalg/barsel/sygdom, udarbejdelse af for-
skellige skemaer: medforfattererklæring, skabeloner til indstillinger mv. Alle opdate-
ringer lægges løbende på vores hjemmeside: http://phd.au.dk/gradschools/arts/ 
 
Der er lavet et nyt skema til at ajourføre institutarbejdstimer. Ph.d.er skal lægge et 
timeregnskab på ph.d.-planen i PhD Planner ved hver halvårsevaluering. En masse e-
mails er udsendt herom, og PhD Planner vejledningen er opdateret. 
 
Der afholdes FU-lederseminar 10.-11. juni 2013, hvor en del af ph.d.-teamet deltager. 
På mødet gennemgås bl.a. de administrative procedurer. 
 
Ph.d.-teamet arbejder derudover med klargøring af data til DKs Statistik 2012. Der-
udover modtager vi for tiden et stort antal ph.d.-afhandlinger.  
 
Tre ph.d.-administratorer har deltaget i kursus om ph.d.-administration 
(AEU/Danske Universiteters kurser for administrative medarbejdere). 
 
Vores hjemmeside er nypudset ift. ph.d.-kurser, som er samlet på ét sted: 
http://phd.au.dk/gradschools/arts/courses/ 
 
Hjemmesiden for ph.d.-udvalg er flyttet til: 
http://phd.au.dk/gradschools/arts/organisation/phd-committee/ 
 
PhD Planner: Der er en lang liste af opgaver i PhD Planner, som skal løses - anvende-
ligheden/brugervenligheden bør forbedres. Ph.d.-skolen  vil lave en møderække i ef-
teråret i FU-programmerne og drøfte problematikker mhp. at give konkret feedback 
til PhD Planner styregruppen. Brugertests finder allerede sted. Udviklerne stiller ger-
ne materialet til rådighed. Ph.d.-udvalget vil først og fremmest sikre, at udviklingen 
finder sted på en god måde. JL er formand for en ny arbejdsgruppe, som skal forbe-
rede udviklingen af PhD Planner til at understøtte processen vedr. indleve-
ring/bedømmelse af ph.d.-afhandlinger. 
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3.a Kvalitetspolitik for Graudate School, Arts 
Der er rundsendt tre notater, som omhandler kvalitetsmål og måder hvorpå man kan 
måle kvalitet. Der er en god dialog mellem FIVU og universiteterne om ph.d.-
uddannelsen og om arbejdet med kvalitetspolitikkerne. Politikken skal derudover 
forberede den internationale evaluering på ph.d.-uddannelsen, som skal findes sted i 
2014. Evalueringen har form af en selvevaluering med inddragelse af et eksternt ek-
spertpanel, og vil tage udgangspunkt i en række spørgsmål, som ph.d.-udvalget vil 
blive inddraget i formuleringen af. Panelet får adgang til materiale og interviews med 
forskellige aktører, ud fra hvilke der skrives en kort rapport. Der er igangsat en un-
dersøgelse af ph.d.-indstillinger, hvor CUDiM pt. er i gang med at analysere endelige 
indstillinger mhp. at fokusere på områder, der kan forbedres. Skal bruges ifm. vejle-
derworkshops. Det internationale evalueringspanel får adgang til at læse denne rap-
port.  
 
Johnny har tilføjet kommentarer i talentbåndets oplæg om kvalitetspolitik for ph.d.-
uddannelsen på AU.  
 
Ph.d.-udvalget gennemgik oplægget og havde følgende kommentarer til de enkelte af-
snit. 
 
Input vedr. 'Høj kvalitet om i afhandlingen' 
Udvalget tilsluttede sig den principielle position, at kvalitetssikringen af ph.d.-
afhandlingerne sker ved det fagkyndige bedømmelsesudvalg og forsvar. 
 
Man skal arbejde med det i indstillingerne herunder formulere, hvori - på internatio-
nalt niveau – det forskningsmæssige arbejde ligger. Til spørgsmål om kvalitetssikring 
af ph.d.-indstillinger, svarede JL, at FU-ledere, ph.d.-programadministratorer og JL 
læser indstillingerne igennem, inden de sendes til godkendelse i Akademisk Råd. Når 
den færdige indstilling er skrevet må man ikke kunne se, hvis en afhandling har været 
i revision (til omskrivning). Standarden for den endelige indstilling bør være den 
samme på tværs af de faglige områder.  
 
'Krav om udformning af afhandlingen' 
Udvalget drøftede, hvorvidt der burde være formelle nedre grænser for omfanget af 
en ph.d.-afhandling særligt også ift. artikelbaseret afhandlinger. Det blev anført, at 
fakultetet også har faglige områder, hvor ph.d.-afhandlingernes form ligger tæt opad 
de 'våde områder'.  
 
Udvalget aftalte at tage spørgsmålet op til drøftelse på et følgende møde. 
Udvalget drøftede endvidere, om der burde opstilles kvantitative mål for, hvor mange 
artikler, der burde være publiceret som led i en artikelbaseret afhandling. Der var be-
kymring for en kvantitativ tilgang til kvalitet. JL bemærkede, at spørgsmålet hørte 
hjemme under en diskussion af ph.d.-skolens retningslinjer. 
 
Publiceringsaktiviteter under ph.d.-forløbet 
Udvalget drøftede muligheden for at gøre ph.d.-afhandlinger offentligt tilgængelige 
udover gennemsyn ifm. ph.d.-forsvar, og konstaerede, at den enkelte ph.d.-
studerende selv kan beslutte at mangfoldiggøre sin afhandling. Praksis er, at ph.d.-
afhandlinger, efter aftale med forfatteren, sættes til offentligt udlån på AU bibliote-
kerne efter tildeling af ph.d.-graden. Det blev samtidig bemærket, at opgaven vedr. 
mangfoldiggørelse og evt. salg af ph.d-afhandlinger ligger hos institutterne. 
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Ph.d.-udvalget udtalte ønske om fælles retningslinjer/politik for hele Arts om en fæl-
les portal, hvor man kan downloade afhandlinger (samt evt. 'Print on Demand'). 
Punktet tages op på et senere møde.  
 
Eftertragtede ph.d.-ere 
BSS gennemfører på vegne af AU en samlet bekæftigelsesundersøgelse for ph.d.-
studerende m.v.. Seneste målinger viserhøj beskæftigelse efter tildeling af graden.  
 
Indgangskrav 
Udvalget tilsluttede sig bemærkningerne i dokumentet om indgangskrav, og noterede 
at kvalitetssikringen skete i regi af de fagkyndige bedømmelsesudvalg.  
 
Bredt og varieret udbud af ph.d.-kurser 
Ph.d.-udvalget noterede, at kvalitetssikringen af kurserne primært var ph.d.-
udvalgets ansvar. Der var ønske om en standardiseret og systematisk tilgang til eva-
luering af ph.d.-kurserne - også i regi af det nationale ph.d-kursussamarbejde. Der 
blev i øvrigt lagt vægt på, at der blev afholdt thesis-seminars. 
 
Kvalificeret vejledning 
Udvalget støttede arbejdet med at udvikle ph.d.-vejleder-workshops og egentlige 
ph.d.-vejlederkurser for nye ph.d.-vejledere..  
 
Internationaliserede og mobile ph.d.-studerende 
Udvalget noterede, at der stadig var en del hindringer for ph.d.-studerendes udlands-
ophold, men udtrykte enighed i betydningen af en øget aktivitet på området. udvalget 
drøftede dobbelt- og fællesgradssamarbejder samt co-tutelle. JL gav tilsagn om at ud-
arbejde et notat til ph.d.-udvalget om dobbelt- og fællesgrader, gæste-ph.d.er og co-
tutelle-aftaler.  
 
Dygtige undervisere og formidlere 
AU er i gang med at udforme en trivselsundersøgelse for ph.d.-studerende. Skemaet 
skal også sendes til hovedvejlederne, og undersøgelsen igangsættes i efteråret 2013. 
 
3.b Notatudkast - politik for kursusudbud 
JL bemærkede som baggrund, at CUDiM udbyder en række generiske kurser, men at 
dette ikke skete på bekostning af ressourcerne til de faglige programmers ph.d.-
kurser. 
 
Ansøgninger og fundraising: Man skal være god til pitche sit projekt ift. at søge eks-
terne midler. Ph.d.-udvalget efterspørger kurser i dette. JL tager kontakt til FSE 
(Forskningsstøtteenheden). 
 
Udvalget tilsluttede sig notatets hensigtserklæring om, at ph.d.-kurser annonceres 
med lang frist Kurserne skal ideelt set helst annonceres med 1 års varsel. Nye ph.d.-
studerende skal have en plan over, hvad der udbydes det første år ift. udarbejdelsen 
af ph.d.-planen. Standarden skal være et langt planlægningsvarsel på de bre-
de/metode orienterede kurser. 
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4. Forslag til efterårets temaer 
JL opfordrede til at ph.d.-udvalget inviterede FU-lederne til at mødes med udvalget 
mhp. evaluering af de afholdte ph.d.-kurser og drøftelse af de planlagte ph.d.-
kursusaktiviteter. 
 
Andre temaer for de følgende møder: 

 Publicering af afhandlinger. 
 Thesis seminarer. Evaluering af fagspecifikke kurser. 
 Ph.d.-modeller. 
 Opfølgning af den psykiske APV for ph.d.-studerende. 
 Medvejledning. 
 Kurser for nye ph.d.-vejledere m.v.. 
 Erhvervspartnere - fx at inddrage oplægsholdere. 
 Samarbejde med Edinburgh University - orientering ved JL. 

 
 
5. Evt.  
Ph.d.-skolen sender oplysning ud om de praktiske forhold vedrørende Thesis semi-
nar. Der er uklarhed om ansvaret for denne opgave. De ph.d.-studerende skal  ikke 
selv organisere seminarerne.  
 
 
Mødet afsluttet kl. 14.15, referent Anna Louise Plaskett 
  
 


