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Konstituerende ph.d.-udvalgsmøde, Arts  
18. januar 2017 kl. 10.30-11.30 
 
Sted: Institut for Kultur og Samfund, Jens Chr. Skous Vej 3, bygning 1451-515,  
8000 Aarhus C med video til Emdrup A204. 
 
Til stede: 
 
VIP-repræsentanter: Christian Ulrik Andersen (IKK), Jacob Lund (IKK), Troels My-
rup Kristensen (IKS), Eva Gulløv (DPU), Sven-Erik Holgersen (DPU) og Karen-Margre-
the Simonsen (suppleant på IKK). 
 
Ph.d.-repræsentanter: Bjarke L. Andersen (DPU), Ane Kathrine Lolholm Gammelby 
(IKK), Miriam Madsen (DPU). 
 
Observatører: Mads Møller Anders (for de ph.d.-studerende på IKK). 
Signe A. E. Larsen (IKS/obs. for forskningskonsulenterne på Arts),  
Anna Louise Plaskett (teamleder for ph.d.-adm./referent).  
Afbud: Anne Marie Pahuus (ph.d.-skoleleder) 
 
 

Referat 

 
 
Dagsorden 

1. Velkomst og præsentationsrunde ved nuværende formand, Christian Ulrik 
Andersen. 

2. Valg af formand (VIP). 
3. Valg af 1 eller 2 næstformænd. 
4. Kommende mødedatoer. 
5. Evt. 

 
 
Ad 1) 
Christian Ulrik Andersen bød velkommen med en præsentationsrunde og berettede 
derefter om udvalgets funktion iht. ph.d.-udvalgets forretningsorden, § 3. 
  
Løbende/stående opgaver i udvalget består af godkendelser af sammensætning af be-
dømmelsesudvalg ifm. afhandlinger (foregår løbende pr. e-mail), at være rådgivende 
organ for ph.d.-skoleledelsen/administrationen, løbende sparring med ph.d.-skolele-
delsen og ph.d.-administrationen samt kvalitetssikring/evalueringer af Arts’ ph.d.-
kurser. 
 
IKS har ved AU valget i E2016 ikke valgt ph.d.-repræsentanter til ph.d.-udvalget.  
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Der er derfor to ubesatte pladser til de ph.d.-studerende fra IKS. 
Tidligere IKS repræsentanter har forsøgt at finde to observatører i stedet, men der er 
endnu ikke kommet indmeldinger om dette.  
 
Information om AU valget er blevet udsendt via institutternes nyhedsbreve, via PhD 
portalen, ph.d.-skolernes hjemmesider, ved personlige mails udsendt den 14/10-16 til 
samtlige indskrevne ph.d.-studerende samt via AU’s nyhedsportaler. Desuden blev 
valget nævnt ved ph.d.-skolens ph.d.-velkomst i september 2016. 
Til trods for denne information, er det ikke lykkedes at opstille/vælge repræsentan-
ter. Punktet bliver derfor taget op til drøftelse på et fremtidigt møde; hvordan kan 
man bedre skabe opmærksomhed om AU valg? 
 
Anna Louise Plaskett opfordrede ph.d.-repræsentanterne til generelt at rådføre sig 
med AU’s officielle ph.d.-forening, AUPA – herunder ph.d.-netværket på Arts.  
Disse organer er oplagte til at skabe netværk og videndeling på tværs af AU og Arts: 
http://phd.au.dk/aupa/  
AUPA er allerede repræsenteret med Arts ph.d.-studerende: 
http://phd.au.dk/gradschools/arts/artsphdnetwork/  
 
Ad 2) 
Christian Ulrik Andersen modtog genvalg og blev enstemmigt valgt som ny formand.  
 
Ad 3) 
Bjarke L. Andersen (ph.d.-repræsentant) blev valgt som næstformand. 
 
Ad 4) 
Udvalget har indtil videre haft fire møder årligt; to ordinære møder kun for ph.d.- 
udvalget (af to timers varighed) samt to heldags-/døgnseminarer i fællesskab med 
ph.d.-programlederne på Arts m.fl. 
Konstituerende møder afholdes altid i januar måned. 
 
Der var enighed om en fast mødeplan for 2017. 
 
 De to ordinære møder (af to timers varighed) afholdes: 10. marts kl. 9.30-

11.30 samt 7. september kl. 9.30-11.30. De ordinære møder afholdes som vi-
deokonferencemøder mellem Aarhus og Emdrup.  

 De to seminarer afholdes hhv. 22. juni kl. 9.00 til 16.00 i Aarhus (Emdrup 
deltagere får dækket rejser og ophold ifm. seminaret) samt 27.-28. november 
på Sandbjerg Gods (Sønderborg), hvis det er ledigt. 

 
Møderne indkaldes generelt via Outlook-kalenderen.  
Dagsordener og mødemateriale uploades ligeledes i kalenderindkaldelserne. Det for-
ventes, at hele udvalget opdaterer deres kalendere i Outlook af hensyn til planlægning 
af møderne. 
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Anna Louise Plaskett har allerede lagt ovenstående datoer tentativt i kalenderen og 
opdaterer dem snarest som værende vedtaget.  
 
Ad 5) 
Punkter til kommende møder: 
 Valgproceduren på AU.  
 Opfølgning på fællesseminaret (Sandbjerg) i E16. 
 Open Access med besøg af Louise Kruse Fischmann, AU Library. 
 Forskningsetik v/Jette Koefoed. Skal 3. kursusdag være obligatorisk? 
 Dispensationer vedr. de obligatoriske ph.d.-kurser på Arts. 
 Institutarbejde. Hvilke opgaver udfører de ph.d.-studerende og i hvilket omfang. 

Pligt og ret. Hvad er billedet på det? 
 International rekruttering. Opfølgning på ’Bootcamp’-arrangement, som afvikle-

des i 2016 af Teke Jacob Ngomba og Lars Bo Andersen.  – herunder opfølgning 
på pilotprojekt om at målrette opslag specifikt til internationale ansøgere. 

 Optagelsesproceduren på GSA. 
 Vejledning. Ifm. seminar/evt. nedsætte en arbejdsgruppe med oplæg. 
 Kurser. Ifm. seminar/evt. nedsætte arbejdsgruppe med oplæg. 
 Ph.d.-programlederfunktionen. Overlevering af viden og erfaring til nye ph.d.-

programledere. 
 Evaluering af CUDiM’s obligatoriske pædagogiske kursus. Supervision på under-

visningsdelen bør måske indføres a la adjunktpædagogikum. Man kunne evt. 
drøfte emnet på et seminar med gæster fra CUDiM og samtidigt drøfte for-
men/omfanget af vejlederkurset.  

 Principiel drøftelse af 4+4-ordningen. 
 Principiel drøftelse af udlandsophold/krav til internationalisering.  
 Gennemførsel til tiden. Hvilke rammer skal der til for at indfri rettidig gennem-

førsel? (Processuel coaching og trivsel). 
 Forskningsetik: Håndtering af personalfølsomme data ifm. projekter/afhandlin-

ger. 
 
 
Input til afvikling af seminarer (form/indhold) er meget velkomne. Meld gerne ind til 
Christian Ulrik Andersen. 

 
 
 

Christian afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. 
Referat, 18. januar 2017, Anna Louise Plaskett 


