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Møde den: 24. maj 2017, kl. 15.00-17.00
Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4
Ph.d.-udvalgsmøde

Referat

Til stede: Christian Kanstrup Holm, Cai Grau, Verner Møller, Lise-Lotte Kirkevang,
Anne-Mette Hvas, Nichlas Riise Jespersen, Cecilie Nørby Thisted og Karthiga
Thavachelvam
Øvrige: Helene Nørrelund, Lise Terkildsen og Sidsel Lindberg Tefre (referent)
Afbud: Ole Ingemann Hansen, Birgitte Mønster Christensen, Linn Håkonsen Arendt,
Andreas Halgreen Eiset og Rasmus Pihl
Sidsel Lindberg Tefre

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra ph.d.-udvalgsmødet den 21. februar 2017
3. Meddelelser fra Ph.d.-forening og ph.d.-skoleleder
4. Orientering fra de enkelte underudvalg
5. Orientering om det nye talentspor
6. Revideret model for tildeling af ph.d.-skolens fulde stipendier
7. Spørgeskemaundersøgelse målrettet internationale ph.d.-studerende
8. Tildeling af ph.d.-graden i Health Sciences / Sundhedsvidenskab
9. Orientering fra udvalgets medlemmer - hvad rører sig i de faglige miljøer i forhold til ph.d.-skolen?
10. Evt.

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad. 2: Referat fra ph.d.-udvalgsmødet den 21. februar 2017
Til orientering var godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 21. februar 2017 vedlagt som bilag.

Ad. 3: Meddelelser fra Ph.d.-forening og ph.d.-skoleleder
Ph.d.-foreningen orienterede:
•

Planlægningen af PhD Day 2018 går planmæssigt
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•
•

Temaet for PhD Day 2018 er ’Believe in Science’, og Charles A. Dinarello er
inviteret som keynote speaker.
Centralværkstedet er booket igen til aftenarrangementet.
Den 31. maj 2017 afholdes et after work-meeting med titlen: ’Going abroad’
Ph.d.-foreningens survey vedr. ph.d.-studerendes tilfredshed med vejledning
under ph.d.’en ligger snart klar

Ph.d.-skoleleder orienterede:
• I maj afholdtes ORPHEUS-konference i Klaipeda, Litauen, hvor et af emnerne var studerendes evaluering af ph.d.-uddannelsen efter afsluttet forløb.
Der planlægges en tilsvarende evaluering på Health.
• Ministeriets ph.d.-undersøgelse viser, at niveauet holder, vurderet på antal
publikationer og impact, trods den store øgning i indtag på ph.d.-studiet. Der
er lav arbejdsløshed blandt kandidater med en ph.d.-grad fra Health, og arbejdsgivere mener, at ansatte med en ph.d.-grad er værdifulde for arbejdspladsen. Udenlandske bedømmere vurderer, at kvaliteten generelt er høj på
ph.d.-uddannelsen i Danmark.
• Planlægningen af Nordic Summit i Stockholm forløber planmæssigt

Ad. 4: Orientering fra de enkelte underudvalg
Karthiga Thavachelvam orienterede om Kursusudvalgets arbejde og indstillinger,
som Ph.d.-udvalget godkendte.
Opgørelsen over merit- og dispensationssager siden sidste ph.d.-udvalgsmøde blev
taget til efterretning.
Der har ikke været aktivitet i Underudvalg for interne retningslinjer.

Ad. 5: Orientering om det nye talentspor
Lise Terkildsen orienterede om det nye talentspor, der fra efteråret 2017 kører som et
2-årigt pilotprojekt.
Talentsporet skal ses som et alternativ til forskningsåret, der kun er for medicin- og
odontologi-studerende. Der er tale om to forskellige tilbud.
Ved gennemførelse af talentsporet får den studererende et cum laude på kandidatbeviset.
Ph.d.-udvalget påpegede nogle mulige faglige udfordringer i forhold til de enkelte uddannelser og den kliniske forskning.
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Ad. 6: Revideret model for tildeling af ph.d.-skolens fulde stipendier
Ph.d.-skoleleder orienterede om den reviderede model for tildeling af fulde
stipendier, der nu er i høring i Ph.d.-udvalget og Akademisk Råd.
Cai Grau er tovholder på Ph.d.-udvalgets høringssvar, hvor fristen er den 3.
august 2017.

Ad. 7: Spørgeskemaundersøgelse målrettet internationale ph.d.studerende
Spørgeskemaet blev taget til efterretning.

Ad. 8: Tildeling af ph.d.-graden i Health Sciences / Sundhedsvidenskab
Sidsel Lindberg Tefre orienterede om, at ph.d.-graden pr. 1. september 2017
og frem tildeles i Health Sciences /Sundhedsvidenskab med (begrænset) mulighed for særlige betegnelser for underprogrammer (fx Mol.Med.).

Ad. 9: Orientering fra udvalgets medlemmer - hvad rører sig i de faglige
miljøer i forhold til ph.d.-skolen?
Der var intet til dette punkt.

Ad. 10: Evt.
Karthiga Thavachelvam ønsker, at JCD-prisens flytning fra PhD Day til diplomceremonien for ph.d.-dimittender og nye doktorer genovervejes. Det foreslås, at JCD-prisen flyttes tilbage til PhD Day, og at der i stedet indstiftes en
ph.d.-pris, hvor man hylder en ph.d.-studerende, der har gjort en ekstraordinær indsats.
Dette tages op som et punkt på kommende ph.d.-udvalgsmøde.

