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Først og fremmest vil vi gerne takke medlemmerne af organisationskomiteen for deres store indsats 

i forbindelse med afholdelsen af fakultetets ph.d.-dag 2010. Men vi vil også meget gerne takke de 

ph.d.-studerende, da ph.d.-dagen intet er uden deres aktive deltagelse. 

 

Vi har som sædvanligt lavet en evaluering af begivenheden baseret på de indkomne svar (140). 

Ph.d.-dagen havde ca. 450 deltagere, hvilket er det største antal nogensinde, og antallet vil næppe 

falde fremover. I den forbindelse kommenterede flere, at begivenheden er blevet for stor, at der er 

for mange postere, for lidt tid etc. Der var generelt en særdeles stor tilfredshed med de inviterede 

talere. Således fik både Jonathan Webb og Sir Tim Hunt meget fine ord med på vejen.  

 

Flere havde bemærket, at poster-præsentationerne som noget nyt var delt i to sessioner, og at det 

faktisk satte lydniveauet noget ned, hvilket forårsagede, at flere end de tidligere år gav udtryk for en 

positiv oplevelse af poster-præsentationerne. Vi er dog klar over, at der skal arbejdes yderligere for 

at forbedre forholdene omkring posterne og vil have fokus på dette ved organiseringen af næste 

ph.d.-dag. Der blev også udtrykt generel tilfredshed med de orale sessioner. Ved uddelingen af 

priser vil vi fremover forsøge at være bedre til at argumentere for valg af poster-præsentationer og 

foredrag.  

 

Der er altid diskussion om, hvordan posterne og foredragene skal grupperes: frit, efter FP eller efter 

emne. I år havde vi sat posterne frit sammen for at understrege vigtigheden af at ’networke’ med 

andre end dem, der er inden for ens eget felt, og for at opnå øvelse i at formidle til kollegaer, der er 

uden for ens egen aktuelle emnekreds. Vi beklager meget, at dette ikke har været tydeliggjort.  

 

Festen blev igen vurderet som en succes oven på en lang dag, men desværre bliver akustikken ikke 

bedre, heller ikke 14. januar 2011.  
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