Møde den: 23. februar 2016, kl. 15.00-17.00
Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4
Ph.d.-udvalgsmøde
Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen, Anne-Mette Hvas,
Ole Ingemann Hansen, Cai Grau, Verner Møller, Lise-Lotte Kirkevang, Christina Demuth, Cecilie Nørby Thisted, Karthiga Thavachelvam, Nichlas Riise Jespersen, Rasmus
Pihl, Andreas Fløe Nielsen
Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre
(referent)

1.

Godkendelse af dagsorden - 2 min
Til godkendelse

2.

Referat fra ph.d.-udvalgsmødet den 9. december 2015 - 1 min
Til orientering.
Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmødet den 9. december 2015.
Bilag:
Referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 9. december 2015

3.

Velkommen og præsentation af den nye ph.d.-skoleleder samt Ph.d.udvalgets nye og gamle medlemmer - 15 min
Til orientering
Den 1. marts tiltræder overlæge, dr. med., ph.d. Helene Nørrelund stillingen som
ny ph.d.-skoleleder.

Dagsorden

Den 23.-26. november 2015 blev der afholdt valg til AU’s bestyrelse, råd og udvalg. På valg var de ph.d.-studerendes repræsentanter i Ph.d.-udvalget, der vælges for en periode på 1 år.
Ph.d.-studerende i Ph.d.-udvalget pr. 1. februar 2016:
• Andreas Fløe Nielsen, Institut for Klinisk Medicin – Lungemedicinsk Afdeling
• Cecilie Nørby Thisted, Institut for Folkesundhed – Sygepleje
• Christina Demuth, Institut for Klinisk Medicin – Klinisk Biokemisk Afdeling
• Karthiga Thavachelvam, Institut for Biomedicin – Forskning og Uddannelse
• Nichlas Riise Jespersen, Institut for Klinisk Medicin – Hjertesygdomme
• Rasmus Pihl, Institut for Biomedicin – Forskning og Uddannelse

4.

Udpegning af næstformand samt konstituering af underudvalg – 2
min
Til godkendelse
Næstformand for Ph.d.-udvalget udpeges blandt de ph.d.-studerendes repræsentanter. De ph.d.-studerende indstiller Nichlas Riise Jespersen som næstformand.
Det indstilles endvidere, at underudvalgene konstituerer sig med de nyvalgte
ph.d.-studerende.

5.

Meddelelser fra Ph.d.-forening og ph.d.-skoleleder - 20 min
Til orientering

6.

Orientering fra de enkelte underudvalg - 10 min
Til godkendelse
Der har ikke været afholdt møder i Kursusudvalg og Underudvalg for interne
retningslinjer siden sidste ph.d.-udvalgsmøde den 9. december 2015.
Vedlagt er en opgørelse over merit- og dispensationssager, der siden medio december er blevet behandlet i Underudvalg for merit og dispensationer.
Der har ikke været administrative godkendelser i den pågældende periode.
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Bilag:
Underudvalg for merit og dispensationer: Status på udvalgets arbejde.

7.

Godkendelse af ph.d.-kurser – 10 min
Til godkendelse
I henhold til ’Forretningsorden for Ph.d.-udvalg på Health, Aarhus Universitet’ §
4, stk. 3 er det udvalgets opgave at godkende ph.d.-kurser.
Hidtil har været praksis været, at kursusudvalget har behandlet og indstillet
værktøjs-, obligatoriske- og generelle kurser (VOG-kurser) til godkendelse i
Ph.d.-udvalget, mens de fagspecifikke kurser (FP-kurser) er blevet indmeldt af
FP-lederne.
I forbindelse med optimering af kursusprocesserne skelnes ikke længere mellem
generelle og de fagspecifikke kurser.
Der ønskes derfor en drøftelse af, hvordan Ph.d.-udvalget fremadrettet ønsker at
godkende kursusporteføljen, som indmeldes to gange om året – henholdsvis for
forår og efterår.

8.

Status vedr. arbejdet med ny handlingsplan 2016-2020 for ph.d.uddannelsen på Health – 5 min
Til orientering
Arbejdet blev sat i gang i efteråret 2015, og siden har 4 emnegrupper med repræsentanter for alle 3 programmer arbejdet med forskellige problematikker (Ph.d.udvalgets notat af 17. november har indgået i gruppernes arbejde):
1.
2.
3.
4.

Afhandling og dimittendkvalitet (formand: Kamille Smidt Rasmussen)
Rekruttering og internationalisering (formand: Lise Wogensen Bach)
Uddannelse og vejledning (formand: Torben Sigsgaard)
Samarbejde og organisation (formand: Thomas Vorup-Jensen)

Grupperne skal aflevere deres bidrag til det videre arbejde i løbet af februar
2016, hvorefter det bliver skrevet sammen. Det er blevet anbefalet grupperne at
levere deres respektive bidrag under overskrifterne ”Udfordringer” og tilhørende
”Virkemidler”, men der er ikke dermed taget beslutning om handlingsplanens
endelige format.
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Det samlede bidrag fra grupperne bliver behandlet på et plenummøde for alle
grupper 7. marts 2016, hvorefter den egentlige handlingsplan udarbejdes af
ph.d.-skolens ledelse.
Handlingsplanen behandles derefter i Akademisk Råd og Fakultetsledelsen med
henblik på færdiggørelse og godkendelse inden sommerferien.

9.

Status uddeling af stipendier fra opslagsrunden i november - 10 min
Til orientering
Der var ansøgningsfrist d. 15. november 2015, hvor Forskeruddannelsen opslog
del A stipendier, 1/3-stipendier samt fulde mobilitetsstipendier.
Vedlagte bilag viser, hvem der blev tilbudt stipendier, samt fordelingen af ansøgere på køn, baggrund samt FP.
Bilag:
Statistik vedr. ansøgningsrunden med frist i november 2015

10. Orientering om ph.d.-undersøgelser – 5 min
Til orientering
Der igangsættes i 2016 to ph.d.-undersøgelser fra henholdsvis Health og ministeriet.
På ph.d.-skolens foranledning iværksættes en undersøgelse om ph.d.uddannelsens betydning for læger og sygeplejerskers professionsudøvelse. Undersøgelsen gennemføres af CESU.
Sideløbende igangsætter ministeriet et analysearbejde, der sætter fokus på bl.a.
kvaliteten af ph.d.-uddannelsen, rekruttering og ph.d.-uddannedes arbejdsmarked.

11. Tekstlighed – 10 min
Til orientering
Efter aftale på ph.d.-udvalgsmøde den 9. december 2016 fremlægges en anonymiseret opgørelse over tilfælde af tekstlighed i 2015 - herunder karakteren og graden af det.
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Bilag:
Opgørelse over tilfælde af tekstlighed i 2015

12. Vejledning til godkendelse af bedømmere – 2 min
Til drøftelse
På ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2015 indstillede udvalget, at brev til
hovedvejledere i forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg tilføjes en
vejledning til valg af de bedst kvalificerede bedømmere – herunder også ’Form
for suggesting an assessment committe (PhD)’.
Ph.d.-skoleleder og formand for Ph.d.-udvalget har arbejdet med en formulering, og denne sendes nu i høring hos ’Underudvalg for interne retningslinjer’.
Efterfølgende behandles ordlyden skriftligt blandt de øvrige medlemmer af udvalget med henblik på godkendelse.

13. Annoncering af ledige pladser på Forskeruddannelsens ph.d.-kurser
– 2 min
Til orientering
Den 19. januar 2016 blev en ny funktionalitet i Kursuskalenderen implementeret,
der giver de ph.d.-studerende mulighed for at holde sig ajour om ledige pladser
på de enkelte kurser efter afmeldingsfristen udløb 3 uger før kursusstart.

14. ‘Successful Supervision: A Two-way process’ – 2 min.
Til orientering
Den reviderede pjece, ‘Successful Supervision: A Two-way process’ kom fra tryk
den 20. januar 2016 og blev medbragt på PhD Day 2016.
Pjecen findes på hjemmesiden og er omtalt i februar-nummeret af Monthly Letter from the Graduate School.
Pjecen indgår som kursusmateriale på følgende kurser:
- ‘Introduction to Research Training in Health Sciences’ - for kommende forskningsårs- og ph.d.-studerende
- ’PhD Supervision’ – for hovedvejledere

5

Hertil er den sendt til orientering hos fx Ph.d.-foreningen og SMS.
Bilag:
Pjecen uddeles på mødet.

15. Orientering fra udvalgets medlemmer – hvad rører sig i de faglige
miljøer i forhold til ph.d.-skolen – 20 min
Til orientering

16. Evt.
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