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Konstituerende ph.d.-udvalgsmøde, Arts  
 
Fredag 18. januar 2019 kl. 9.30 
ACA/Ph.d.-administrationen, Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 413, 8000 Aarhus C 
med videoopkald til Campus Emdrup, A204. 
 
Deltagere/ph.d.-udvalget: Kirsten Elisa Petersen (fmd./VIP), Jacob Lund/VIP, Chri-
stian Ulrik Andersen/VIP, Lisanne Wilken/VIP, Wulf Kansteiner/VIP, Monica Carls-
son/VIP, Lucas Lundbye Cone/ph.d.-repræsentant 
 
Observatører: Ph.d.-studerende: Mia Skjold Tvede Henriksen, Sally Schlosser Schmidt, 
Helle Breth Klausen, Anne Sophie Grauslund Kristensen, teamleder/ph.d.-adm. Anna Lou-
ise Plaskett (referent). 
 
Afbud: Ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus, forskningskonsulent på IKS Signe A. E. Lar-
sen, Annelis Kuhlmann/VIP suppleant. 

 
Dagsorden 

 Velkomst og præsentationsrunde ved nuværende formand Kirsten Elia Peter-
sen. 

 Valg af formand (VIP). 
 Valg af næstformand (ph.d.-repræsentant).  
 Godkendelse af forretningsorden (vedhæftet). 
 Forslag til årets dagsordener. 
 Evt. 
 Mødedatoer i 2019:  

- Konstituerende møde 18. januar kl. 9.30-11.30 
- Ordinært møde den 19. marts kl. 13.15-15.15 
- Ordinært møde den 21. maj kl. 13.15-15.15 
- Fællesseminar for ph.d.-udvalg, ph.d.-skoleledelsen og administration den 

30. september til 1. oktober (internatseminar på Sandbjerg Gods). Der vil 
blive arrangeret fælles bustransport fra Aarhus t/r. Emdrup deltagere kan 
tage tog eller fly til Sønderborg (Ph.d.-skolen betaler). 

- Ordinært møde den 11. december kl. 9.30-11.30. 
 
Velkomst og præsentationsrunde 
Nuværende formand for ph.d.-udvalget, Kirsten Elisa Petersen, bød det nye udvalg 
velkommen med en præsentationsrunde og introducerede derefter ph.d.-udvalgets 
rolle og opgaver iht. den rundsendte forretningsorden, § 3. 
Udvalget har i 2018 særligt arbejdet med Thesis seminarer og retningslinjer om ud-
landsophold. 
 
Arbejdsformen under Kirstens ledelse har i 2018 været 5 ordinære møder (herunder 
det konstituerende møde) samt et internatseminar, som blev afviklet i fællesskab med 
ph.d.-skolens ledelse, institutternes forskningskonsulenter og ph.d.-administrationen.  
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Anna Louise Plaskett orienterede derefter kort om formalia iht. forretningsordenen 
herunder at ph.d.-udvalget formelt træder i kraft pr. 1. februar 2019. 
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).  
 
Anna Louise Plaskett booker ph.d.-udvalgsmøder via Outlook-kalenderen. Indkaldel-
ser og mødemateriale uploades direkte i kalenderbookingerne. 
 
Valg af formand (VIP) 
Kirsten Elisa Petersen (DPU) blev enstemmigt valgt som kommende formand. 
 
Valg af næstformand (ph.d.) 
Lucas Lundbye Cone blev valgt som næstformand 
 
Godkendelse af forretningsorden (vedhæftet)  
Anna gennemgik forretningsordenen, som derefter blev godkendt. 
 
Forslag til årets dagsordener 

- Christian oplyste, at Science for Society (http://www.au.dk/sfs/ ) udbyder 
kurser til ph.d.-studerende om videre karriereveje. Der er generelt ikke 
mange deltagere fra Arts. Derfor søger Science for Society nu penge til at 
udvikle nogle kurser, der er mere relevante for ph.d.-studerende på Arts. 
Det er vigtigt at ph.d.-udvalget løbende følger arbejdet og evt. inviterer 
Science for Society til oplæg og feedback.  

- Generelt forslag om at have fokus på ph.d.-studerendes karriereveje.  
- Opfølgning og erfaringsudveksling om praksisbaserede afhandlinger. 

Anna Louise Plaskett undersøger, om der kan trækkes data på antal ph.d.-
studerende, der arbejder specifikt med praksisbaserede afhandlinger. 

- Evaluering af det generiske AU kursus: Planning and Controlling a PhD 
Project.  

- Forvaltning af dispensationssager. Hvilke konkrete sager er relevante for 
ph.d.-udvalget at udtale sig om, og hvilken form passer bedst mm. Punktet 
vil egne sig godt til fælleseminaret, hvor ph.d.-adm. også deltager. Til 
dette punkt foreslog Jacob Lund specifikt en drøftelse af krav til eksterne 
bedømmere ifm. sammensætning af bedømmelsesudvalg (ph.d.-afhand-
linger). 

- Afleveringstider (ph.d.-afhandlinger), vurderingskriterier og kvalitet i 
ph.d.-bedømmelser. Punktet egner sig godt til fællesseminaret, hvor ph.d.-
programlederne deltager. 
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- Evaluering af de obligatoriske kursusudbud + ordinære kurser på Arts. 
Hvordan skal ph.d.-udvalget overordnet følge op på kurserne? Drøftelse af 
form, indhold og mål. Egner sig godt til fælleseminaret, hvor ph.d.-pro-
gramlederne deltager.  

- Forslag om at oprette et kursus i ’hvordan man skriver en afhandling’.  
- Fortsætte arbejdet fra 2018 om Thesis seminarer. Formålet er at udar-

bejde et inspiratationskaatalog til ph.d.-skolens hjemmeside om de for-
skellige formater. 

- Internationalisering. Under dette punkt spurgte Mia Skjold Tvede ind til 
bortfald af AUFF midlerne (støtte til ph.d.-studerendes udlandsophold). 
Anna svarede, at fakultetsfinansierede ph.d.-studerende fortsat kan søge 
om ekstra støtte via ph.d.-skolens ordinære midler. Info findes her (se un-
der ‘Application for extra grants from the graduate school’: 
http://phd.arts.au.dk/phd-students/goingabroad/guidelines-on-how-to-
manage-travel-expenses/  

 
Evt.  
Mia Skjold Tvede foreslog, at ph.d.-medlemmerne mødes til formøder, og hun tager 
første initiativ. 
 
Anna Louise Plaskett orienterede udvalget om, at ph.d.-studerende, Magnus Møller 
Ziegler, ønsker at indtræde i ph.d.-udvalget som observatør på IKS, men desværre ikke 
kunne deltage i dette og næste møde pga. udlandsophold. Derudover har hun fået en 
henvendelse fra ph.d.-studerende på DPU, Nis Langer Primdahl, som ønsker at ind-
træde som observatør. Der er i udvalget allerede to ph.d.-medlemmer på DPU, og ud-
valget foreslår derfor, at Nis Langer Primdahl kan fungere som suppleant for ph.d.-
medlemmerne på DPU. Lucas Lundbye Cone og Mia Skjold Tvede orienterer Nis Lan-
ger Primdahl herom. 
  
 
Mødet afsluttet kl. 11.00 - Anna Louise Plaskett, 18. januar 2019 
 


