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Ph.d.-udvalgsmøde, Arts, 1. marts 2016 kl. 8.30-10.30 
Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Jens Chr. Skous Vej 3,  
8000 Aarhus C, bygning 1451, lokale 515 (Capitol) med video til Campus Emdrup, 
lokale A019. 
 
Deltagere: Christian Ulrik Andersen (fmd.), Jacob Lund, Jette Baagø Klockmann 
(næstfmd.), Niels Nyegaard, Bjarke Lindsø Andersen, Katrine Rosendal Carstensen. 
 
Afbud: Eva Gulløv, Troels Myrup Kristensen, Sven-Erik Holgersen, Ane Refshauge 
Høyrup. 
 
Observatører: Anne Marie Pahuus, Steen Hammershøy Andersen (gæst), Anna Louise 
Plaskett (referent). 
Afbud: Steen Weisner, Signe A. E. Larsen. 

Referat 

 
 
Dagsorden 

 Godkendelse af dagsorden. 
 Samfinansierede ph.d.-forløb (oplæg og diskussion) v/Steen Hammershøy 

Andersen og Anne Marie Pahuus. 
 Praksisbaserede afhandlinger v/Steen Hammershøy Andersen og Anne Marie 

Pahuus. 
 Godkendelse af ph.d.-kurser/evalueringer (stående punkt/skriftlige bilag). 
 Nyt fra ph.d.-administrationen (stående punkt/skriftligt bilag). 
 Digital indlevering – afhandlinger. 
 Evt. 

 
Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt. 
 
Samfinansierede ph.d.-forløb 
Steen Hammershøy Andersen holdt et grundigt oplæg om en undersøgelse, han har 
foretaget på Arts, om samfinansierede ph.d.-projekter. Undersøgelsen tog udgangs-
punkt i to cases: museumsprojekter og UC-projekter (professionshøjskolerne). 
 
De helt overordnede hovedpointer i Steens oplæg var følgende: 
 De samfinansierede ph.d.-projekter er udfordrede på færdiggørelse og genindle-

veringprocent – og til dels på gennemførselstid. 
 De ’samfinaniserede’ stipendiaters trivsel bliver påvirket negativt af svigtende el-

ler uafklarede relationer mellem samarbejdspartnerne. 
 
Steens rundede oplægget af med bud på følgende handlepunkter: 
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1. Bedre og tidligere samarbejde om projekter samt fokus på præ-kvalifikation 
af kandidater - evt. bredere samarbejde om museernes/UC’ernes strategiske 
projektudvikling. 

2. Museet/UC’en får indflydelse på valg af hovedvejleder, så dette hverv vareta-
ges af en VIP, som har en særlig interesse i samarbejdet og i at udvikle det. 

3. Fokus på mere udfoldede samarbejdsaftaler fra start. Klare, konkrete og mere 
detaljerede med vægt på transparens, tillid og videndeling. 

4. Fokus på dialogisk projektledelse. Møder, vejledning og seminarer er ’åbne’, 
så alle aktører får ejerskab over projektudvikling - økonomi til at alle møder 
m.m. afholdes på museet/UC’en. 

5. Fleksibilitet undervejs – inddragelse af alle aktører, når projektets faglige ka-
rakter ændrer sig (dette ansvar bør ikke alene hvile på stipendiaten). 

6. Lav katalog over gode og relevant pligtarbejds-opgaver som kan kopieres: 
- hånd i hanke med rimelige og rettidige pligtarbejds-aftaler 

  - også fokus på ’arbejdet’ ud over de 840 timer! 
7. Input til best practice for synliggørelse af forskning på museum: Hvordan 

synliggør man sin værdi, når ”…de alligevel ikke læser din afhandling”! (må-
ske i regi af point-givende mentornetværk). 

8. Afsættelse af ressourcer til inklusion af stipendiat på ’udebanen’ – praktisk og 
mentalt. Museerne (færre UC’er mangler hjælp (og indsigt)) til at skabe en 
forskerarbejdsplads. 

9. Særligt fokus på netværk og vidensdeling omkring samarbejdsprojekterne: 
særligt netværk hvor udvikling af forskningsbegreber drøftes og spredes gene-
relt. 
 

Ph.d.-udvalget takkede for et godt oplæg og drøftede ovenstående handlepunkter 
samt følgende: 
 
Denne type samarbejder er med til at flytte Arts’ forskningsstrategiske projekter i en 
retning, som i høj grad matcher AU’s strategi, hvor flere dimittender skal have be-
skæftigelse i den private sektor fremfor i den offentlige sektor. Dertil skal nævnes, at 
en række private fonde i DK ønsker at løfte professioner ved at øge satsningen på 
samarbejder med universiteterne. 
 
Følgende konkrete tiltag blev fremført: 
 Anne Marie Pahuus/GSA etablerer og styrker kontakten til Metropol og UCC’s 

forskningsdirektører. Fakultetet har allerede et godt samarbejde med VIA. 
 Ved siden af museumsnetværket  arbejde på at etablere et udvidet UC-

samarbejdsnetværk. 
 Undgå at den ph.d.-studerende står alene om at etablere/styrke samarbejdet 

mellem institutionerne.  
 GSA arbejder fortsat på at styrke kontraktparadigmerne. 
 Styrke relationerne via præforsvar (thesis-/WiP-seminarer), hvor de eksterne 

parter inddrages/deltager, og hvor alle parter bliver bragt sammen. 
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 Alle parter tilskyndes til at mødes og tager ansvar for institutionernes relation og 
derved skaber det bedst mulige samarbejde. 

 GSA indfører produktafhandling, hvor man både udvikler et produkt til den eks-
terne part parallelt med selve afhandlingen (praksisbaserede projekter). 

 Vigtigt at institutionerne skaber nogle gennemsigte rammevilkår, når det handler 
om de ph.d.-studerendes trivsel.  

 Etablering af netværk for stipendiaten, vejledere og ph.d.-programleder. 
 
Et enigt ph.d.-udvalg bakkede op om, at ovenstående tiltag igangsættes. 
 
Praksisbaserede afhandlinger 
Steen Hammershøy Andersen fremlagde emnet og oplyste, at han endnu mangler at 
aflægge besøg hos KU og Arkitektskolen. 
Se vedhæftet oplæg. 
 
Ph.d.-udvalget drøftede efterfølgende: 
 Har fakultetet råd til at lade være med at indføre praksisbaserede afhandlinger?! 
 Man skal godtgøre, at både produkt og afhandling bliver ligeligt bedømt, for hen-

sigten med praksisbaserede afhandlinger er netop, at man bliver både bedømt på 
både teori og praksis. Man kunne fx indføre en regel, hvor det er muligt at redu-
cere sideantallet i afhandlingen. 

 Formen skal beskrives præcist i regelgrundlaget. 
 Indførelsen af denne form kan blive omkostningsfuld. 
 Arts har allerede projekter, der er praksisbaserede (fx udstillinger på Moesgård). 

Praksisbaserede afhandlinger dukker op i mange forskellige former (udstillinger, 
programmering, design osv.). 

 Arts har vejledere, der er kompetente til at kunne vejlede praksisbaserede projek-
ter. 

 GSA kunne etablere praksisbaserede projekter i samarbejde med private fonde. 
 Vigtigt at der er et gennemgående forskningsspørgsmål (forskningsmæssig ram-

me). 
 Fokus på karrieremuligheder for ph.d.-stipendiater med praksisbaserede projek-

ter.  
 
Anne Marie rundede drøftelsen af med et forslag om at gennemgå et konkret udkast 
til GSA-retningslinjerne om praksisbaserede afhandlinger. Drøftelsen skal finde sted 
på næste fællesseminar med ph.d.-skoleledelsen den 14. juni 2016. Kirsten Drotner, 
som har stor erfaring på området, kan inviteres med som gæst. Akademisk Råd kan 
efterfølgende få præsenteret seminarets oplæg. 
Anna indkalder Christian, Jette og Anne Marie til et planlægningsmøde medio maj 
måned. 
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Godkendelse af ph.d.-kurser/evalueringer 
Ph.d.-udvalget undrer sig over manglende kursusudbud på Filosofi og Idéhistorie og 
ønsker svar på årsagen herfor. Anne Marie tager problemet op med ph.d.-
programlederen. 
 
Det foreløbige kursusudbud for 2016 blev efterfølgende godkendt. 
 
Nyt fra ph.d.-administrationen 
Anna gennemgik bilaget. Der har i GSA’s historie ikke været færre langtidssygesager 
end nu. Hovedparten af sygesagerne vedrører eksternt ansatte ph.d.-studerende. 
 
Anna nævnte (af hensyn til de nye ph.d.-udvalgsmedlemmer), at der på Arts er en ge-
nerel praksis, hvor ph.d.-skoleledernes (prodekanernes) mødemateriale rundsendes 
til ph.d.-udvalget til orientering. Udvalget sætter pris på at få indblik i de emner,  
Anne Marie drøfter. 
 
Digital indlevering – afhandlinger. 
Ph.d.-udvalget drøftede, om det er ønskeligt at afskaffe trykte ph.d.-afhandlinger til 
fordel for digitale: 
 
Den trykte afhandling skal bevares i den fysiske/trykte form. Det er godt med digitale 
kopier (til arkiv og til bedømmere), men det løser ikke problemer omkring papirfor-
brug. I praksis tilbyder PDF-læsere ikke den form for annotering, man har brug for 
som bedømmer – med mindre man læser den på sin PC (og det kan få holde til). De 
fleste vil sandsynligvis printe afhandlingen alligevel, og det vil være lidt af et mareridt 
at sidde med 250 siders løse kopiark. Dermed vil også tekst-layout være ude af hæn-
derne for den ph.d.-studerende, hvilket kan have stor værdi for mange af dem. 
 
Anne Marie besluttede i samråd med ph.d.-udvalget, at afhandlinger både skal indle-
veres i papirformat og pdf-format. Det er forfatteren, der har ophavsretten ift. udlån, 
så digitale afhandlinger skal forvaltes på lige fod med trykte afhandlinger. 
 
Afhandlingerne skal stå til udlån på AU Library, og den ph.d.-studerende skal aktivt 
vælge det fra i udlånsblanketten, hvis afhandlingen ikke må stå til udlån. Denne prak-
sis anvendes allerede, men praksis for udlån af digitale afhandlinger på biblioteket 
skal afklares. Anna tager kontakt til AU Library. 
 
Evt. 
Intet til punktet. 
Christian takkede for mødet, som blev afsluttet kl. 10.40. Referent: Anna 
 


