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Referat

Møde den: Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 15.00-17.00
Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4
Ph.d.-udvalgsmøde
Til stede: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen, Anne-Mette Hvas,
Cai Grau, Verner Møller, Lise-Lotte Kirkevang, Christina Demuth, Cecilie Nørby Thisted,
Karthiga Thavachelvam, Nichlas Riise Jespersen, Rasmus Pihl, Andreas Fløe Nielsen
Fraværende: Ole Ingemann Hansen, Sidsel Lindberg Tefre
Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund (under pkt 3 og 8-16), Lise Terkildsen
(referent)

Lise Terkildsen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra ph.d.-udvalgsmødet den 9. december 2015
3. Velkommen og præsentation af den nye ph.d.-skoleleder samt Ph.d.-udvalgets
nye og gamle medlemmer
4. Udpegning af næstformand samt konstituering af underudvalg
5. Meddelelser fra Ph.d.-forening og ph.d.-skoleleder
6. Orientering fra de enkelte underudvalg
7. Godkendelse af ph.d.-kurser
8. Status vedr. arbejdet med ny handlingsplan 2016-2020 for ph.d.-uddannelsen på
Health.
9. Status for uddeling af stipendier fra opslagsrunden i november
10. Orientering om ph.d.-undersøgelser
11. Tekstlighed
12. Vejledning til godkendelse af bedømmere
13. Annoncering af ledige pladser på Forskerudannelsens ph.d.-kurser
14. ”Successful Supervision: A Two-way process”
15. Orientering fra udvalgets medlemmer – hvad rører sig I de faglige miljøer I forhold til ph.d.-skolen
16. Evt.

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

HE Forskeruddannelsen
Aarhus Universitet
Katrinebjergvej 89 F
8200 Aarhus N

Tlf.: 87150000
Fax: 86128316
E-mail: sun@au.dk
health.au.dk/

Dato: 1.marts 2016
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Ad. 2

Referat fra ph.d.-udvalgsmødet den 9. december 2015

Til orientering var godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 9. december 2015
vedlagt som bilag.

Ad. 3 Velkommen og præsentation af den nye ph.d.-skoleleder samt
Ph.d.-udvalgets nye og gamle medlemmer
Helene Nørrelund, der er ny ph.d.-skoleleder pr. 1. marts 2016, præsenterede sig. De
ph.d.-studerende har valgt nye medlemmer til Ph.d.-udvalget pr. 1. februar 2016.

Ad. 4 Udpegning af næstformand samt konstituering af underudvalg
Nichlas Riise Jespersen udpeges som ny næstformand for Ph.d.-udvalget. De ph.d.studerende har konstitueret sig i forhold til deltagelse i underudvalg.
Med tiltrædelse af de nye ph.d.-repræsentanter i Ph.d.-udvalget ser underudvalgene
ud som følger:
Kursusudvalg:
Lise-Lotte Kirkevang
Anne-Mette Hvas
Christina Demuth
Karthiga Thavachelvam
Underudvalg for merit og dispensationer:
Cai Grau
Ole Ingemann Hansen
Cecilie Nørby Thisted
Nichlas Riise Jespersen
Underudvalg for interne retningslinjer:
Birgitte Mønster Christensen
Verner Møller
Andreas Fløe Nielsen
Rasmus Pihl
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Ad. 5 Meddelelser fra Ph.d.-forening og ph.d.-skoleleder
a) Lise Wogensen Bach orienterede om, at Ph.d.-dagen var forløbet godt. I evalueringerne fra dagen blev bemærket, at der var for lidt involvering i paneldebatten, der havde karakter af 4 separate oplæg.
Nichlas Riise Jensen bemærkede hertil, at dette havde været hensigten
eftersom, paneldebatten skulle fungere som et inspirationsoplæg.
Der var delte meninger om hovedtaleren, men den overvejende respons var
positiv. I forbindelse med PhD Day havde Health besøg af Helsinki
Universitet.
b) Oddershede-rapporten har været i høring, og der er udarbejdet et samlet høringssvar på baggrund af høringen af Akademisk Råd og Ph.d.-udvalget. Der
er opbakning til rapporten.
I forlængelse heraf orienterede Anne-Mette Hvas om, at kurset om ansvarlig
forskningspraksis bliver et obligatorisk ph.d.-kursus, som udbydes 2 gange
pr. semester.
c) AU er i færd med at vedtage en ligestillingspolitik, der bl.a. skal være med til
at sikre repræsentation af begge køn i alle udvalg, herunder i ph.d.bedømmelsesudvalg.
d) Ph.d.-foreningen orienterede om kommende afterwork-meetings. I slutningen af marts holdes et møde om kurser med deltagelse af FP-leder Kamille
Smidt Rasmussen, i april afholdes et møde om tekstlighedsscreening med
deltagelse af Peter Hokland og der er desuden planlagt en workshop om præsentationsteknik.

Ad. 6 Orientering fra de enkelte underudvalg
Udvalget for Interne Retningslinjer har ikke holdt møde.
Udvalget for Merit og Dispensationer behandler sagerne skriftligt efterhånden som
de kommer ind. Til dagsordenen var vedlagt en status på udvalgets arbejde. Der var
ros til sekretariatsbetjeningen af udvalget.
Kursusudvalget har ikke holdt møder, men ph.d.-foreningen har haft møde med FPleder Kamille Smidt Rasmussen om kommende udbud af kurser.
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Ad. 7 Godkendelse af ph.d.-kurser
Ph.d.-udvalget har til opgave at godkende ph.d.-kurser. Det blev aftalt, at Ph.d.udvalget fremadrettet skal godkende alle nye kurser. Det vil sige, at et kursus forelægges Ph.d.-udvalget til godkendelse første gang det planlægges udbudt. Udvalget
skal desuden gives et samlet overblik over de udbudte kurser.
Kurser, der udbydes uden for de to årlige indmeldelsesrunder, behandles skriftligt af
Kursusudvalget.

Ad. 8 Status vedrørende arbejdet med ny handlingsplan 2016-2020 for
ph.d.-uddannelsen på Health
Lise Wogensen Bach orienterede om status for arbejdet. Handlingsplanen bliver
sendt i høring ved Ph.d.-udvalget inden forelæggelse for Fakultetsrådet.

Ad. 9 Status for uddeling af stipendier fra opslagsrunden i november
Lise Wogensen Bach orienterede om fordelingen af stipendier fra novemberopslagsrunden. Stipendiestrukturen blev drøftet. Administrationen laver en samlet
oversigt over tildeling af stipendier siden november-runden 2014 samt en institutopdelt opgørelse over, hvor mange af de, der har fået tildelt 1/3-stipendium, der ikke
efterfølgende bliver indskrevet på ph.d.-studiet.

Ad. 10 Orientering om ph.d.-undersøgelsen.
Lise Wogensen Bach orienterede om de igangværende undersøgelser af effekten af
ph.d.-uddannelsen.

Ad 11 Tekstlighed
Der er udarbejdet en oversigt over antal tilfælde af tekstlighed i forbindelse med indlevering af afhandlinger. Oversigten blev taget til orientering.

Ad. 12 Vejledning til godkendelse af bedømmere
Vejledning til godkendelse af bedømmere sendes i høring i Underudvalg for interne
retningslinjer. Herefter udsendes den til Ph.d.-udvalget til skriftlig godkendelse.

Side 4/3

AARHUS
UNIVERSITET
HEALTH

Side 5/3

Ad. 13 Annoncering af ledige pladser på Forskeruddannelsens kurser
Ledige kursuspladser annonceres nu i Kursuskalenderen efter afmeldingsfristens udløb 3 uger før kursusstart.

Ad. 14 Successful Supervision: A Two-way process
Den reviderede pjece ”Successful Supervision: A Two-way process” blev omdelt til
orientering.

Ad. 15 Orientering fra udvalgets medlemmer – hvad rører sig i de faglige
miljøer i forhold til Ph.d.-skolen
Verner Møller spurgte til proceduren ved opkrævningen af afgift for indlevering af afhandling efter indskrivningens ophør.
Ph.d.-skolen har annonceret, at der vil blive opkrævet 30.000 kr. i afgift, hvis afhandlingen indleveres mere end 1 år efter indskrivningens ophør. Der kan dispenseres
herfra i ekstraordinære tilfælde. Hvis der er tvivl i en konkret sag, er vejleder og
ph.d.-studerende meget velkomne til at rette henvendelse til administrationen.

Ad 16 Eventuelt
Intet under eventuelt.

