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Ph.d.-udvalgsmøde, Arts, 6. september 2016 kl. 9.00-11.00 
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 A204. 
 
Deltagere: Christian Ulrik Andersen (fmd.), Jacob Lund, Eva Gulløv, Troels Myrup 
Kristensen (indtil kl. 10.00), Sven-Erik Holgersen, Jette Baagø Klockmann (næstfmd.), 
Niels Nyegaard, Bjarke Lindsø Andersen, Katrine Rosendal Carstensen, Ane Refshauge 
Høyrup. 
Gæst fra kl. 10.15-11.00: Karsten Olsen.  
 
Observatører: Anne Marie Pahuus, Signe A. E. Larsen, Steen Weisner (referent). 
Afbud: Anna Louise Plaskett 

Referat 

 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsordenen. 

 
2. Ændring af GSA retningslinjer/”praksisbaserede” afhandlinger v/Christian Ulrik 

Andersen (se bilag 1). 
Der lægges ikke op til en stor ændring af retningslinjerne men følgende blev dis-
kuteret:  

- "All parts of the submission (written and non-written) must be accessible 
to peers … “ kan evt misforstås (således at alle dele af forskningsprocessen 
skal være tilgængelig). I stedet foreslås "All parts of the submitted work…” 

- En mulig sidereduktion blev diskuteret. Der foreslås en bibeholdelse af en 
blød formulering omkring omfanget af det indleverede – uden nedre 
sidebegræsning (max 250 sider). 

- Udvalget lægger op til at vi prøver med disse formuleringer og så foreta-
ger en evaluering efter et par sager, hvis omfanget viser sig problematisk 

- AMP vil søge en godkendelse af disse hos dekanen. 
 
3. Mundtlig status på GSA’s budget/regnskab v/Anne Marie Pahuus 

- GSA fortsætter som hidtil men vær opmærksom på at BSS’ overflytning til 
Arts medfører en udvidelse af rammen, således at der vil komme flere 
midler til området, samlet set og ikke færre til det hidtidige område 

- Der tilføres flere midler til de ph.d.-studerendes længere udlandsophold. 
Disse midler tilføres fra de indtægter vi hjemtager på samfinansierede 
projekter. 

- Der er de hidtidige midler til rådighed til kursusbudgetterne. 
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- Fakultet har fortsat ambitionen om at være en vægtig ph.d.-skole indenfor 
vores fagområde og ønsker at være den foretrukne samarbejdspartner for 
museums- og professionsverdenen. 

 
4. Evaluering af CUDiM’s kurser i ph.d.-vejledning for vejledere (se bilag 2a, 2b og 

2c). 
-CUA motiverede punktet og fortalte at der førhen har været lidt kritik af omfan-
get (dvs om alle dage skulle være obligatoriske). Det er overvejende positive eva-
lueringer men den kursusansvarlige har nogle forslag til ændringer, herunder at 
det laves til et internat, som måske kan være lettere at overskue/planlæggge. 
-Jette fortæller at hun oplever, at de som falder fra, gør det pga timebelastningen. 
-Problemet er vil nok, at de gode vejledere har deltaget, mens de ”problematiske” 
vejledere ikke prioriterer at deltage? 
-Skal kurset gøre obligatorisk for nye vejledere? 
-ph.d.-udvalget kan godt se nogle positive sider ved internatmodellen, men det 
skal undersøges hvordan det kan finansieres. Udvalget støtter intentionen om at 
uddanne vejledere fremadrettet og ser det samtidig som en kompetenceudvik-
ling. Udvalget vil bede prodekanen tage en diskussion i fakultetsledelsen om at få 
midler fra kompetencemidlerne – således at tiden hertil kan godskrives i den en-
keltes timeregistrering. 
 

5. Nyt fra ph.d.-administrationen (stående punkt/se bilag 3a, 3b, 3c, 3d og 3e). 
Vedrørende notatet omkring mail til studerende på fleksibel ordninger: 

- se på formuleringerne i mailen og det vedhæftede notat: 
- kald den ”4+4” og ikke ”fleksibel ordning” 
-klargør hvornår det er kandidat ECTS og hvornår det er ph.d.-ECTS 
for de ph-d.-studerende vil let tro, at det ene dækker det andet. 

 
Drøftelse af Etik-kurset v/Anne Marie Pahuus (se bilag 4a, 4b og 4c). 
- Kurset er pt 3 dage og den 3. dag er ikke obligatorisk. 
-Vi har forpligtet os via det internationale charter herom på at vi er videnskabe-
ligt redelige, så vi er på en måde bundet. 
-Måske kan kurset annonceres bedre som ”forskningsetik” eller forskningsinte-
gritet? Så det understreges at det handler om forskningsredelighed og at det er 
emner som kan bruges til forskningsansøgninger (EU's programmer har meget 
præcise krav om dette). 
-Udvalget forslår at 3. dagen sælges i løbet af de første dage og at man så kan 
melde sig på 3. dagen, også efter anden kursusdag. 
 

6. Emner til Sandbjergseminaret 2.-3. november 2016.  
-kan vi forsimple livet for alle involverede i ph.d.-processerne, hvor vi indsamler 
emner til disse ved ph.d.-studerende, vejledere, bedømmere, administration,  
-kan vi vhja flowcharts se på processer/problemer 
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-vi skal finde en ekstern som kan styre det (CUA har en kollega eller vi kan finde 
en fra AU HR, som også har kolleger der kan dette) 
-SW indkalder til mødes med Christian, Jette, AMP og Anna Louise Plaskett ul-
timo september hvor dette planlægges 
-vi skal også have APV-særkørslen på som punkt. 
-der skal arrangeres fællestransport derned. Husk DPU-kollegerne. 
 

7. Evt. 
- Timenormering ved ph.d.-kurser. AMP: man får lidt færre timer for forbere-

delse af større ph.d.-kurser, således at det stadig er bedre end bachelor og 
kandidat, men ikke så godt som det har været nogle steder. Det gode er at vi 
nu får fælles normer på tværs. Det forhandles naturligvis med TR. 

- Det blev kommenteret at planlægningstaksten virker for lav, men der kan la-
ves lokale aftaler med ph.d.-programlederen hvis der er særlige forhold om-
kring tilrettelæggelsen. 
 

8. Kl. 10.15-11.00  besøg af ph.d.-studerende Karsten Olsen: Oplæg om AUPA’s 
(ph.d.-foreningen/AU) tiltag ifm. psykisk APV og derefter drøftelse (se bilag 5a, 
5b og 5c + AUPA’s hjemmeside: http://phd.au.dk/aupa/)  

 
- AUPA arbejder på tværs af AU for at forbedre de ph.d.-studerendes arbejds-

forhold og har iværksat dette initiativ som samler de studerende som kan be-
rette om hvordan det går med det hele (fx vejleder etc) og særligt de forhold 
som er kommet ud via den sidste APV, hvor AUPA har fået lavet en særkørsel 
for ph.d.-studerende. En evaluering heraf er på vej fra AUPA. 

- Første event blev afholdt i Dales Cafe og var velbesøgt; 30 deltog og 23 blev 
til den sociale del efterfølgende, hvor AUPA gav en øl/vand. 

- Første event handlede om ”pressure to publish” 
- Næste event kommer til at handle om ”work-life-balance” 
- AUPA beder om midler til disse events (som altid holdes på engelsk), så flere 

kan afholdes, for der fornemmes et behov. Det koster ca 2500kr per event. 
- De studerende i Emdrup er meget interesseret i dette og vil tage direkte kon-

takt til AUPA. Her er særligt fokus på de internationale studerende. 
- SEH har også fokus på området. 
- Ph.d.-administrationen vil være behjælpelig med at udsende information om 

kommende events ligesom der kan hjælpes med at få information ud til insti-
tutternes nyhedsbreve. 


