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Konstituerende ph.d.-udvalgsmøde, Arts  
20. januar 2016 kl. 10.30-11.30 
 
Sted: Institut for Kultur og Samfund, Jens Chr. Skous Vej 3, bygning 1455-515,  
8000 Aarhus C med video til Emdrup A204 
 
Til stede 
VIP-repræsentanter: Christian Ulrik Andersen, Jacob Lund, Troels Myrup Kristen-
sen, Eva Gulløv, Sven-Erik Holgersen, Lars Albinus (suppleant). 
Ph.d.-repræsentanter: Jette B. Klockmann, Niels Nyegaard, Katrine R. Carstensen, 
Bjarke L. Andersen, Ane R. Høyrup. 
Observatører: Anne Marie Pahuus (ph.d.-skoleleder), Signe A. E. Larsen (IKS/obs. for 
forskningskonsulenterne på Arts), Steen Weisner (funktionschef, ACA/Ph.d.- og Inter-
nationalisering), Anna Louise Plaskett (teamleder for ph.d.-adm./referent). 
 
 

Referat 

 
 
Dagsorden 

1. Velkomst og præsentationsrunde. 
2. Valg af formand (VIP). 
3. Valg af 1 eller 2 næstformænd. 
4. Kommende mødedatoer. 
5. Forslag til drøftelser i 2016. 

 
 
Ad 1) 
Christian Ulrik Andersen (CUA) bød velkommen med en præsentationsrunde. 
 
CUA berettede derefter om udvalgets arbejde i 2015 herunder den internationale eva-
luering, som fandt sted på Arts i foråret 2015.  
 
Udvalget har indtil videre haft fire møder årligt; to ordinære møder kun for udvalget 
(af to timers varighed) samt to heldags-/døgnseminarer i fællesskab med ph.d.-
programlederne på Arts m.fl. 
 
Løbende/stående opgaver i udvalget består derudover af godkendelser af bedømmel-
sesudvalg ifm. afhandlinger (foregår løbende pr. e-mail), løbende sparring til ph.d.-
skoleledelsen og ph.d.-administrationen samt godkendelser/evalueringer af Arts’ ud-
bud af ph.d.-kurser. 
 
Ad 2) 
CUA modtog genvalg og blev enstemmigt valgt som ny formand.  



 
 

    

Side 2/2 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Ad 3) 
Jette B. Klockmann blev valgt som næstformand og Bjarke L. Andersen stiller op som 
fast DPU-sparringspartner til Jette. 
 
Ad 4) 
Udvalget ønsker at fortsætte nuværende praksis med fire årlige møder; to ordinære 
og to fællesseminarer med ph.d.-programlederne. Der var enighed om en fast møde-
plan, som gælder fremadrettet. 
 
 Konstituerende møder afholdes i januar måned. 
 De to ordinære møder (af to timers varighed) afholdes i slutningen af februar og 

starten af september. 
 De to seminarer med ph.d.-programlederne afholdes i hhv. maj og november, 

hvor et af seminarerne afholdes på Sandbjerg Gods med overnatning. 
 
Mødedatoer planlægges via Outlook-kalenderen og møderne indkaldes via Outlook.  
Dagsordener og mødemateriale uploades i kalenderindkaldelserne og rundsendes 
ikke pr. e-mail. Det forventes, at hele udvalget opdaterer deres kalendere i Outlook af 
hensyn til planlægning af møderne. 
 
Anna Louise Plaskett finder datoer og indkalder udvalget/ph.d.-programlederne til 
fremtidige møder/seminarer. 
 
Ad 5) 
 Løbende opfølgning af den internationale evaluering fra 2015 (konkrete opfølg-

ningspunkter)  Organisation og trivsel, gennemførselstid, miljøskifte. Se desu-
den referatet fra mødet den 10. december 2015. 

 4+4-ordningen og samfinansierede ph.d.-studerende. 
 Praksisbaserede afhandlinger. 
 Medvejlederkompensation. 
 Habilitetsspørgsmål ved Thesis seminarer/præforsvar. 
 Ph.d.-vejledercertificering. 
 Ph.d.-kursusudbud/evalueringer (stående punkt). 
 
Anne Marie Pahuus gjorde i øvrigt opmærksom på, at udvalget vil blive tæt involveret 
i proces omkring ph.d.-studerendes fremtidige tilknytning i ph.d.-programmerne ver-
sus institutternes afdelinger. Derudover involveres udvalget i ph.d.-skolens budget-
lægning, som finder sted til efteråret. 

 
 

Christian afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. 
Referat, 20. januar 2016, Anna Louise Plaskett 


