
 
 

 

 

Arts Ph.d.-administration 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

 

Referat 
 
Anders Gade Jensen 
 
Dato: 18. januar 2021 

 

Side 1/2 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 
Mødedato: mandag 18. januar 2021, 13.00 
Mødested: Virtuelt, Microsoft Teams 
Mødeemne: Konstituerende ph.d.-udvalgsmøde, Arts 
 
Deltagere: Anders-Christian Jacobsen (VIP/IKS), Charlotte Appel (VIP/IKS), Katja 
Brøgger (VIP/DPU), Kirsten Elisa Petersen VIP/DPU), Christian Ulrik Andersen 
(VIP/IKK), Jacob Lund (VIP/IKK), Malthe Stavning Erslev (ph.d./IKK), Marianne Høi 
Liisbjerg (ph.d./IKK), Karen Nordentoft (ph.d.-suppleant/IKK), Lise Sofie Houe (ph.d.-
suppleant/IKK). 
 
Observatører: Sophie Schmalenberger (ph.d./IKS), Anne Sofie Grauslund (ph.d./IKS), 
Malene Engsig Brodersen (ph.d./DPU), Eva Gjessing (ph.d./DPU), Thilde Juul-Wiese 
(ph.d./DPU), Signe A. E. Larsen (forskningskonsulent/IKS), Anna Louise Plaskett (ph.d.-
adm.), Anders Gade Jensen (ph.d.-adm./referent) 
Afbud fra ph.d.-skoleleder/prodekan Anne Marie Pahuus 

 
 
1. Velkomst ved nuværende forperson for ph.d.-udvalget, Kirsten Elisa 

Petersen 
Nuværende forperson 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. 
 
2. Præsentation af ph.d.-udvalgets ansvar og opgaver og udvalgets ar-

bejde i sidste valgperiode 
Anna Louise Plaskett orienterede kort om formalia iht. forretningsordenen 
herunder at ph.d.-udvalget formelt træder i kraft pr. 1. februar 2021. 
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). I 2020 har fokus været på COVID-19-relaterede forhold for 
de ph.d.-studerende. Der har også været særligt fokus på tiltag mod krænkende ad-
færd. Der er i 2020 blevet lavet addendum til reglerne angående vejledertilknytning. 
Der er også lavet et midlertidigt addendum vedr. COVID-19. Ph.d.-udvalget har også 
givet input til arbejdet med AU’s strategi. 
Der er i det tidligere ph.d.-udvalg blevet givet tilladelse til, at ph.d.-skolen forvalter 
dispensationssager vedr. COVID-19 relaterede anmodninger uden at lave skriftlig hø-
ring på hver enkelt sag.  
 
3. Ph.d.-udvalgets forretningsorden 
Dækket under pkt. 2. I 2021 vil udvalget blive involveret i processen med international 
evaluering. 
Det blev besluttet, at dispensationsforvaltningen vedr. COVID-spørgsmål fortsætter 
som i 2020 indtil videre af hensyn til sagsbehandlingstid. Der sendes således ikke 
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skriftlige sager til høring, men ph.d.-udvalget vil løbende være orienteret om alle sa-
ger.  
 
4. Valg af forperson 
Kirsten Elisa Petersen er valgt som forperson 
 
5. Valg af næstforperson 
Marianne Høi Liisbjerg valgt som næstforperson 
 
6. Mødedatoer i 2021 og ønsker til emner/dagsordener 
 
Planlagte ph.d.-udvalgsmøder i 2021 
2. marts kl. 13.15-15.15 
3. maj kl. 13.15-15.15 
13. august kl. 13.15-15.15 
Seminar 16.-17. september på Sandbjerg 
27. oktober kl. 13.15-15.15 
17. december kl. 10.00-12.00 
 
Fremadrettet vil virtuelle møder blive planlagt på Zoom, indtil campus genåbner.  
 
Ønsker til dagsordener bliver diskuteret på mail og fastlagt mellem forperson og næst-
forperson.  
 
Der vil inden næsten møde blive fremsendt høringer af strategipapirer for fakultetet 
samt kursusbeskrivelser for vejledningskurser mm. 
 
7. Evt. 
Intet under punktet 
 
 




