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Konstituerende ph.d.-udvalgsmøde, Arts  
 
Tirsdag 14. 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:  
VIP: Kirsten Elisa Petersen, Jacob Lund, Christian Ulrik Andersen, Lisanne Wilken, Wulf 
Kansteiner, Monica Carlsson 
Ph.d.-studerende: Elizabeth Lea Bruns, Helle Breth Klausen, Marianne Høi Liisberg, Mia 
Skjold Tvede Henriksen, Thilde Juul-Wiese, Sally Schlosser Schmidt, Kristoffer Balslev 
Willert. 
 
Observatører: forskningskonsulent på IKS Signe A. E. Larsen, teamleder/ph.d.-adm. 
Anna Louise Plaskett (referent). 
Afbud: Ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus, ph.d.-studerende Anne Sophie Grauslund 

i  
 
 
 

 
Dagsorden 

1. Velkommen og godkendelse af dagsordenen 
2. Præsentation af udvalget 
3. Formanden fortæller om ph.d.-udvalgets ansvar og arbejde jf. vedhæftede for-

retningsorden 
4. Valg af formand (VIP) 
5. Valg af næstformand (ph.d.) 
6. Mødeplan for 2020 
7. Evt. - herunder drøftelse/godkendelse af vedhæftede kursusforslag 

 
Ad 1) 
Kirsten/forperson bød udvalget velkommen. Dagsordenen blev derefter godkendt. 
 
Ad 2) 
Udvalget præsenterede sig med en navnerunde. 
 
Ad 3) 
Nuværende forperson for ph.d.-udvalget, Kirsten Elisa Petersen, introducerede ph.d.-
udvalgets rolle og opgaver iht. den rundsendte forretningsorden, § 3. 
 
Arbejdsformen under Kirstens ledelse har i 2019 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.  
 
Iht. forretningsordenens § 7 kan rutinesager i ph.d.-udvalget behandles skriftligt 
udenfor møder og vil typisk være stående sager som godkendelser af sammensætning 
af bedømmelsesudvalg (ph.d.-afhandlinger) og behandling af dispensationssager.  
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Ph.d.-udvalget er et vejledende organ for ph.d.-skolens ledelse, og er dermed ikke et 
beslutningsorgan.  
 
Ph.d.-udvalget træder formelt i kraft pr. 1. februar 2020.  
 
Ad 4) 
Kirsten Elisa Petersen blev genvalgt som forperson. 
 
Ad 5) 
Mia Skjold Tvede Henriksen blev valgt som næstforperson. 
 
Ad 6) 
Anna Louise Plaskett booker ph.d.-udvalgsmøder via Outlook-kalenderen. Indkaldel-
ser og mødemateriale uploades i kalenderbookingerne. 
 
Anna booker snarest møderne for 2020 via Outlook-kalenderen. Deltagerne skal huske 
at trykke ’accepter’ eller ’afvis’ og derefter ’send’. 
Forperson og næstforperson planlægger sammen dagsordenerne i dialog med ph.d.-
skoleleder og ph.d.-teamleder. Mødemateriale udsendes ca. 14 dage, før møderne af-
vikles.  
 
Ad 7) 
CUDiM har udarbejdet vedhæftede kursusforslag og ønsker ph.d.-udvalgets feedback. 
Kurset er tænkt som et generisk Arts kursus, som er åbent for både ph.d.-studerende 
og post.docs. 
 
Overordnet set bakker ph.d.-udvalget op om kursusforslaget, som har stor relevans.  
 
Ph.d.-udvalget gav dog udtryk for nogle problemstillinger/spørgsmål: 

- Det er problematisk, at kurset ligger i slutfasen af ph.d.-uddannelsen. Når 
ph.d.-studerende har indleveret ph.d.-afhandlingen, ophører indskrivningen 
fra ph.d.-studiet, og man kan således ikke længere optjene kursus-ECTS i sin 
ph.d.-plan/kursusportefølje. Kurset bør derfor udbydes tidligere i ph.d.-ud-
dannelsen. 

- Potentielle eksterne parter fremstår lidt uklart i beskrivelsen. Hvem er de, og 
er der en årsag til, at pressen/medierne ikke er tænkt med? Der mangler må-
ske en kommunikations-/ formidlingsdimension i kursusbeskrivelsen, med 
mindre at der udbydes andre kurser inden for dette område på AU. 

- Har CUDiM haft en dialog med Science for Society/Forskning og Eksterne Re-
lationer (https://www.au.dk/sfs/ )? Konceptet minder meget om SfS’s aktivi-
teter. Eftersom kurset ikke kun er målrettet ph.d.-studerende, men også 
post.docs, burde det måske snarere tænkes ind i Science for Societys kursus-
portefølje.  

https://www.au.dk/sfs/
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- Finansieringen af kurset blev drøftet, og det fremstår uklart, hvorvidt ph.d.-
skolen skal finansiere et kursus, som også er målrettet post.docs. Dette skal af-
klares nærmere.  

- Kurset handler måske som sådan ikke om kommunikation, men mere om at få 
nogle værktøjer til at forstå, hvordan man formidler sin forskning til eksterne 
parter. Kan det dog overvejes at tænke pressen/medierne ind i kursusudbud-
det? 

 
Efter godkendelse af dette referat, videreformidler Anna ovenstående punkter til 
CUDiM/dekanat. 
 
Forslag til mødeemner i 2020 

- Christian Ulrik Andersen er medlem af styregruppen vedr. afklaring af fremti-
digt IT-system på ph.d.-området. IT har lavet forskellige brugerrejsebeskrivel-
ser for ph.d.-studerende og VIP, som styregruppen har fået præsenteret. 
Ph.d.-udvalget kunne evt. invitere IT til at fremlægge oplæggene i ph.d.-udval-
get, som vil give en grundig indsigt i ph.d.-uddannelsens forløb fra start til 
slut. Emnet kunne med fordel tages op på et fællesseminar, hvor ph.d.-skolens 
ledelse og adm. også deltager. 

- Drøftelse af ph.d.-introer: Introduktion til AU herunder dets systemer. 
- Kurser og økonomi med fokus på udbud af generiske og fagspecifikke kurser 

versus kvalitet. (også et oplagt emne til fællesseminar).  
- International evaluering. 

 
Mødet afsluttet kl. 10.30 - Anna Louise Plaskett, 15. januar 2020 


