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Mødedato: mandag 29 januar kl. 15.00-16.00 
Mødested: Bygning 5132, lokale 133 
Mødeemne: Konstituerende møde i ph.d.-udvalget 
 
Tilstede:  
VIP: lektor Lise-Lotte Kirkevang, Institut for Odontologi, professor Anders Nykjær, Institut for 
Biomedicin, lektor Mette Nyegaard, Institut for Biomedicin, klinisk professor Cai Grau, Institut 
for Klinisk Medicin, professor Anne-Mette Hvas, Institut for Klinisk Medicin, vicestatsobducent 
Ole Ingemann Hansen, Institut for Retsmedicin 
 
Ph.d.-studerende (observatører): Andreas Halgreen Eiset, Folkesundhed, Khoa Manh Dinh, 
ClinFo, , Cecilie Siggaard Jørgensen, ClinFo, Anders Sjørslev Schmidt, ClinFo 
 
Øvrige: funktionschef Damian Hertoft Goldberg og specialkonsulent Henrik Scriver, begge For-
skeruddannelsen 
 
Fraværende med afbud: lektor Kristian Vissing, Institut for Folkesundhed, ph.d.-studerende 
Alice Knudsen, BioMed 

Dagsorden for det konstituerende møde 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden  

Anne-Mette Hvas bød velkommen og dagsordenen godkendtes enstemmigt 
 

2. Valg af mødeleder 
Anne-Mette Hvas valgtes som mødeleder 
 

3. Præsentation af udvalgets medlemmer 
De tilstedeværende præsenterede sig efter tur. 
 

4. Introduktion til ph.d.-udvalgets arbejde, herunder underudvalgene  
Anne-Mette Hvas gav en kort introduktion til ph.d.-udvalgets, herunder underud-
valgenes arbejde. 
Hun redegjorde kort for ph.d.-udvalgets opgaver, som de også fremgik af de ud-
sendte bilag og oplyste bl.a., at proceduren for godkendelse af bedømmelsesud-
valg almindeligvis er sådan, at de godkendes på udvalgets vegne af formanden 
som modtager en indstilling, der er godkendt af den ansvarlige FP-leder. 
Kursusudvalget: Dette underudvalg lægger almindeligvis sine møder lige før de 
ordinære møder i ph.d.-udvalget. Udvalget følger bl.a. de ph.d.-studerendes be-
hov for kursusudbud og har en god dialog med ph.d.-skolelederen herom. Det 
samlede ph.d.-udvalg inddrages mest muligt. 
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Underudvalget for interne retningslinjer: Damian Hertoft Goldberg oplyste at 
dette udvalg mest arbejder med justeringer af de vedtagne procedurer, idet æn-
dringer af de gældende generelle retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ikke kan 
foretages uden inddragelse af det samlede ph.d.-udvalg og fakultetets ledelse. Ar-
bejdet drejer sig bl.a. om fortolkning og udmøntning af de gældende retningslin-
jer.  
 
Han oplyste desuden, at der kan være tale om drøftelse af en kommende ændring 
i stipendiemodellen. Man kunne evt. overveje at høre den slags problematikker i 
underudvalget før en egentlig behandling i ph.d.-udvalget.  
 
Cecilie Siggaard Jørgensen opfordrede til, at underudvalget involveres mere end 
hidtil, fordi dette også ville forbedre mulighederne for at inddrage de ph.d.-stude-
rende gennem ph.d.-foreningen. Dette blev modtaget positivt af udvalget. Anne-
Mette Hvas var enig i dette og gav udtryk for den opfattelse, at man skulle arbejde 
på at finde nye måder at bruge underudvalget på. 
 
Underudvalget vedr. merit og dispensation: Cai Grau oplyste, at dette udvalg ta-
ger stilling til enkeltsager, hvor den indeholdte problemstilling ligger ud over de 
bemyndigelser, som Forskeruddannelsen har til at behandle og afgøre en given 
sag. Udvalget tager som regel stilling på grundlag af en indstilling fra ph.d.-skole-
lederen. Andreas Halgreen Eiset supplerede med oplysningen om, at udvalget 
f.eks. har fået en del ekstraarbejde med at tage stilling til ansøgerkvalifikationer i 
forbindelse med de internationale opslag. 

 
5. Valg/indstilling af formand (VIP) 

Anne-Mette Hvas blev enstemmigt genvalgt med akklamation.  
 

6. Valg/indstilling af næstformand (ph.d.-studerende) 
Da der beklageligvis ikke var blevet valgt repræsentanter for de ph.d.-studerende 
til udvalget i denne termin var det teknisk set ingen valgbar person til denne post, 
men man enedes om at Andreas Halgreen Eiset fortsat kan varetage de funktioner, 
som er tillagt næstformanden i forretningsordenen. 
 

7. Valg af 4 medlemmer/observatører (2 VIP og 2 ph.d.-stud.) til hvert af 
underudvalgene  
Underudvalgene fik følgende sammensætning. Af tekniske årsager har de nævnte 
ph.d.-studerende formelt (som i det samlede udvalg) status som observatører 
uden stemmeret: 
a. Kursusudvalget 

VIP: Anne-Mette Hvas, Lise-Lotte Kirkevang, STUD: Anders Sjørslev Schmidt, 
Alice Knudsen, Cecilie Siggaard Jørgensen. Efter mødet tilkommet besked om 
at Anders Skjærlund Grønnebæk gerne vil deltage i udvalgets arbejde. 
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b. Udvalget for merit og dispensationer 
VIP: Cai Grau, Anders Nykjær, Ole Ingemann Hansen, STUD: Andreas Hal-
green Eiset, Khoa Manh Dinh 

c. Udvalget for interne retningslinjer 
VIP: Kristian Vissing, Mette Nyegaard, STUD: Kasper Glerup Lauridsen, Ceci-
lie Siggaard Jørgensen 
 
Der var enighed om, at ph.d.-foreningen kan knytte indtil 3 studerende til ar-
bejdet i udvalgene, dog evt. 4 i kursusudvalget, hvor det er vigtigt at forskellige 
fagligheder er repræsenteret. Dette sker bl.a. for at sikre den fagligt set bredest 
mulige repræsentation i udvalgene 
 

8. Godkendelse af mødeplan for ph.d.-udvalgsmøder i 2019 
Sekretariatets forslag om følgende mødedatoer blev godkendt:  
 

- mandag 25. februar 
- mandag 27. maj 
- mandag 16. september 
- mandag 9. december 

 
Møderne afvikles KL. 15.00-17.00 hos Forskeruddannelsen, Katrinebjergvej 89F 

 
9. Eventuelt 


