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Konstituerende ph.d.-udvalgsmøde, Arts  
 
Onsdag 3. januar 2018 kl. 13.00-14.00. 
ACA/Ph.d.- og Internationalisering, Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 440, 8000 Aarhus 
C med videoopkald til Campus Emdrup, A204. 
 
Deltagere 
Ph.d.-repræsentanter Mads Møller Andersen (IKK), Sally Schlosser Schmidt (IKK),  
Miriam Madsen (DPU), Mia Skjold Tvede Henriksen (DPU), Kristine Damgaard Thomsen 
(IKS). 
VIP-repræsentanter  Jacob Lund (IKK), Christian Ulrik Andersen (IKK), Wulf Kanstei-
ner (IKS), Lisanne Wilken (IKS), Kirsten Elisa Petersen (DPU), Monica Carlsson (DPU), 
Annelis Kuhlmann (suppleant IKK). 
Observatører  Signe A. E. Larsen (forskningskonsulent på IKS), Anna Louise Plaskett 
(referent/ph.d.-administrationen).  
Afbud fra ph.d.-skoleleder/prodekan Anne Marie Pahuus. 

 
Dagsorden 

 Velkomst og præsentationsrunde 
 Valg af formand (VIP) 
 Valg af næstformand (ph.d.) 
 Kommende møder 
 Evt. 

 
Velkomst og præsentationsrunde 
Nuværende formand for ph.d.-udvalget, Christian Ulrik Andersen, bød det nye udvalg 
velkommen med en præsentationsrunde og introducerede derefter ph.d.-udvalgets 
rolle og opgaver iht. den rundsendte forretningsorden, § 3. 
 
Arbejdsformen under Christians ledelse har hidtil på årsbasis været to ordinære mø-
der samt to seminarer med indlagte workshops og ordinært ph.d.-udvalgsmøde.  
Seminarerne er blevet afviklet i fællesskab med ph.d.-skolens ledelse, institutternes 
forskningskonsulenter og ph.d.-administrationen. Ét årligt seminar er blevet afviklet 
som dagsseminar i Aarhus, og det andet som internatseminar på Sandbjerg Gods. 
 
Dagsordener er derudover blevet planlagt i tæt samarbejde mellem formand og ph.d.-
repræsentanterne og i tæt dialog med ph.d.-skoleleder. Christian opfordrede til at fort-
sætte denne mødeform. 
 
Anna Louise Plaskett orienterede derefter kort om formalia iht. forretningsordenen 
herunder at ph.d.-udvalget formelt træder i kraft pr. 1. februar 2018. 
Iht. forretningsordenens § 7 kan rutinesager behandles skriftligt udenfor møder, og 
der er fortsat opbakning til skriftlig behandling af sammensætning af bedømmelsesud-
valg (ph.d.-afhandlinger) samt dispensationssager.  
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Valg af formand (VIP) 
Kirsten Elisa Petersen (DPU) blev enstemmigt valgt som kommende formand. 
 
Valg af næstformand (ph.d.) 
Miriam Madsen (DPU) blev enstemmigt valgt som kommende næstformand. 
 
Kommende mødedatoer 
Miriam Madsen foreslog at afholde internatseminaret i foråret, og endagsseminaret i 
efteråret. 
Der var bred opbakning til dette samt at fortsætte mødeformen som hidtil med to år-
lige ordinære møder samt to fællesseminarer.  
 
Anna Louise Plaskett booker møderne via Outlook-kalenderen, og alle bedes hurtigst 
muligt ajourføre deres kalendere af hensyn til planlægningen. Indkaldelser og møde-
materiale uploades direkte i kalenderbookingerne. 
 
Evt.  
Christian Ulrik Andersen orienterede om de emner, ph.d.-udvalget har arbejdet med i 
2017 og henviste i øvrigt til mødereferaterne, som er opdateret på ph.d.-skolens hjem-
meside: http://phd.au.dk/gradschools/arts/organisation/phd-committee/  
 
Udvalget har bl.a. haft løbende dialog med ph.d.-programlederne på skift, hvor kurser 
er blevet evalueret. De generiske kurser, udbudt af bl.a. CUDiM, bliver grundigere eva-
lueret af ph.d.-udvalget i dialog med kursusudbyderne.  
I 2018 bør der bl.a. følges op på de obligatoriske vejlederkurser (CUDiM). 
 
Et andet væsentligt emne i 2017 har været drøftelser om trivsel blandt de ph.d.-stude-
rende på Arts. Resultaterne for trivselsundersøgelsen i 2017 er netop blevet publiceret, 
og Anna Louise Plaskett rundsender resultaterne til udvalget. Der var bred opbakning 
til at arbejde videre med dette tema i 2018 evt. ved et af fællesseminarerne, hvor ph.d.-
skolens ledelse også deltager. 
 
Når møderne er blevet fastlagt i kalenderen, vil formand og næstformand drøfte et års-
hjul for emner/temaer, der skal arbejdes med i 2018.  
Anna giver Kirsten besked, når alle møder er verificeret i Outlook. 
 
 
 
Mødet afsluttet kl. 13.50 - Anna Louise Plaskett, 3. januar 2018 
 


