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Mødedato: 28. november 2017 
Mødested: Brænderiet, Sandbjerg Gods 
Mødeemne: Ph.d.-udvalgsmøde med deltagelse af programledelse og administration 
 
Deltagere: Ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus, VIP/fmd. for ph.d.-udvalget Chri-
stian Ulrik Andersen, VIP repræsentant Jacob Lund, VIP repræsentant og ph.d.-pro-
gramleder Troels M. Kristensen, VIP repræsentant Eva Gulløv, VIP repræsentant og 
ph.d.-programleder Sven-Erik Holgersen, VIP suppleant og ph.d.-programleder Ka-
ren-Margrethe Simonsen, ph.d.-repræsentant Miriam Madsen, ph.d.-repræsentant 
Bjarke Lindsø Andersen, ph.d.-programleder Merete Birkelund, ph.d.-programleder 
Karen Valentin, ph.d.-programleder Mads Daugbjerg, forskningskonsulent på DPU 
Henrik Nitschke, forskningskonsulent på IKK Pernille Roholt, funktionschef Steen 
Weisner, rådgiver/dekanatet Lotte Holm, rådgiver/dekanatet Katrine Solvang, ph.d.-
administrator Anders Gade Jensen, ph.d.-administrator Minna Elo, ph.d.-administra-
tor Annette Gregersen, ph.d.-administrator Bodil Bjerring, ph.d.-administrator Bet-
tina H. Acthon, ph.d.-administrator Marianne Hoffmeister, kontorelev Lærke Vind-
bjerg, teamleder/ph.d.-admin Anna Louise Plaskett 
 
Afbud: Ph.d.-repræsentant Ane Katrine Lolholm Gammelby, forskningskonsulent, 
Signe A. E. Larsen, ph.d.-programleder Kasper Bro Larsen, observatør i ph.d.-udvalget 
Mads Møller Andersen 

1. Kursustema – Drøftelse og beslutning 

2. Internationalisering 

3. Nyt fra GSA 

4. Psykisk arbejdsmiljø på ph.d.-området 
 
 
1. Kursustema – Drøftelse og beslutning 

a) Revision af ph.d.-kursuspolitikken 
-    Ph.d.-programledernes ansvar at gøre ph.d.-kursustimerne for undervisere 
nøje op, da angivelserne svarer til VIP-O-MATIC.   
- Etnografi for ikke-antropologer vil fremadrettet ligge som tilbageven-

dende, tværfagligt fag på DPU. 
- Template for betalingsmodel på kursusområdet vil blive diskuteret i ph.d.-

programlederkredsen med henblik på nationalt samarbejde. 
- Kursuspolitik godkendt og vedtaget.  

b) Ph.d.-vejlederkurset 
Mere konkret Arts-indhold efterlyses (Thesis-seminar, udlandsophold, etc.). 
Forslag om differentiering af kurset til erfarne og nye vejledere. Forslag om at 
ph.d.-program- og skoleleder løbende afholder obligatoriske korte seminarer 
med vejlederkredsen i de enkelte programmer. Diskussionen fortsætter i 
ph.d.-programlederkredsen.  

c) Kursusevaluering 
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Det besluttes, at det nye ph.d.-udvalg indkalder programlederkredsen til dia-
log om kurser. Ph.d.-udvalget er ansvarlig for, at der bliver evalueret, men ikke 
hvordan.   

d) Kursusforslag til karrierekursus 
AU-Career-udbuddet kan overvejes enten integreret i faste programkurser el-
ler samlet og målrettet som åbent kursus. Ph.d.-udvalget synes, at forslaget er 
godt. Ph.d.-udvalget melder tilbage til VB. Arrangementerne tænkes gerne af-
delingsvis, eller fra et par afdelinger, så der kan laves en fagnær målretning.  
  

2. Internationalisering 
- Regler og tidligere ph.d.-udvalgsbeslutninger stadfæstet.  

3. Nyt fra GSA 
- Anna gennemgik de skriftlige meddelelser. Ph.d.-udvalget ønskede til næ-

ste møde at få fremlagt de ph.d.-studerendes gennemførselsstatistikker for-
delt på ordninger.  

- Honorering af medvejledere blev drøftet på baggrund af de fremsendte tal. 

4. Psykisk arbejdsmiljø på ph.d.-området 
- Orientering fra ph.d.-netværket 
- Programlederes opdaterede funktionsbeskrivelse vedtaget. Arbejde for triv-

sel er indføjet. I øvrigt er funktionsbeskrivelsen forkortet.  
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