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Punkt 1: Mødeinformation

Deltagere
VIP: Esben Axelgaard, Ditte Demontis, Stine Sofia Korreman, Rikke katrine Jentoft
olsen, Ole Ingemann Hansen, Loni Kraus Ledderer, Lise-Lotte Kirkevang
PHD: Maria Louise Gamborg, Emil Nielsen Holck, Zheer Husain, Cecilie Siggaard
Jørgensen, Omeed Neghabat, Ankur Razdan
ADM: Ph.d.-og talentchef Damian A Hertoft Goldberg, Rådgiver Lene Bøgh Sørensen
Afbud: Ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund
Gæster:

Punkt 2: Velkomst, godkendelse af dagsorden og valg af
mødeleder

Det indstilles, at
- Ph.d.-udvalget godkender dagsordenen
- Ph.d.-udvalget vælger mødeleder

Sagsfremstiling
Ph.d.-og Talentchef Damian Hertoft Goldberg byder velkommen til det nyvalgte Ph.d.-
udvalg. Ph.d.-udvalget bedes godkende dagsordenen for det konstituerende møde og
det foreslåes, at Damian varetager mødeledelsen.

Ansvarlig/sagsbehandler
Damian Hertoft Goldberg/ Lene Bøgh Sørensen

Punkt 3: Præsentation af udvalgets medlemmer

Det indstilles, at
- Medlemmerne af Ph.d.-udvalget præsenterer sig for hinanden.

sagsfremstilling
Der har været afholdt valg til Ph.d.-udvalget på Health d. 9. november -12 november
2020. Både VIP og Ph.d.-studerende har været på valg, hvorfor det er et helt nyt Ph.d.-
udvalg der tiltræder 1 februar 2021. VIP er valgt for 3 år og Ph.d.studerende for 1 år.
Mødet indledes med en præsentationsrunde, hvor hvert medlem kort siger et par ord om
sig selv.

Ansvarlig/sagsbehandler
Damian Hertoft Goldberg/ Lene Bøgh Sørensen
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Resultat af valg til Ph.d.-udvalget Health, november 2020 

Valggruppe 1. VIP  Lodtrækning  Valgt  

Biomedicin    

Esben Axelgaard X  

Ditte Demontis X  

IKM   

Stine Sofia Korreman   X 

Rikke Jenstoft Olsen X  

IFS og Institut for Retsmedicin   

Ole Ingemann Hansen  X  

Loni Kraus Ledderer X  

IOOS    

Lise-Lotte Kirkevang  X  

Valgruppe IV   

Maria Louise Gamborg   X 

Emil Nielsen Holck  X 

Zheer Husain  X 

Cecilie Siggard Jørgensen  X 

Omeed Neghabat  X 

Ankur Razdan  X 

 

Lene Bøgh Sørensen  

Specialkonsulent/Special 

Adviser 

Cand.scient.pol, Ph.d.  

Cell: 20338579   

lbs@au.dk 

PhD and Talent Administration for 

Health, Natural Sciences and 

Technical Sciences 

 

Aarhus University 

Katrinebjergvej 89F, 8200 Aarhus N 

Bygning 5132, lokale 157 
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Punkt 4: Orientering om Ph.d.-udvalgets
forretningsorden, arbejde og opgaver

Det indstilles, at
- Ph.d.udvalget orienteres om Ph.d.-udvalgets arbejde og fooretningsorden

Sagsfremstilling
Ph.d.-og talenchef Damian hertoft Goldberg vil på mødet orientere om ph.d.-udvalgets
formål og arbejde, herunder de rådgivende underudvalg under Ph.d.-udvalget. Damian vil
også komme ind på nogle af de emner og sager, der har været drøftet i Ph.d.-udvalget i
2020.
Rådgiver Lene Bøgh Sørensen vil kort orientere om forretningsordenen for Ph.d.-
udvalget på Health

Ansvarlig/sagsbehandler
Damian Hertoft Goldberg/Lene Bøgh Sørensen
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F O R R E T N I N G S O R D E N 
 

for 
  

Ph.d.-udvalget ved Health 
Aarhus Universitet 

  
 
Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for ph.d.-udvalg, som rektor har 
fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet § 19, stk.5. 
 

Medlemstal, konstitution m.v. 
 
§ 1.  Ph.d.-udvalget består af 13 medlemmer (7 VIP og 6 ph.d.-studerende), valgt af og blandt 

det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende. 
 
Stk. 2. Ved fastsættelse af medlemstallet og ved eventuel opdeling i repræsentationsområder tages 
hensyn til ph.d.-skolens faglige bredde. 
Stk. 3. Ph.d.-udvalget kan indbyde ikke-medlemmer til, i nærmere angivet omfang, at deltage i 
ph.d.-udvalgets møder som observatører. Observatører har taleret, men ikke stemmeret. 
 
§ 2.  Ph.d.-udvalgets repræsentanter for det videnskabelige personale er valgt for en periode på 

3 år. Ph.d.-udvalgets repræsentanter for de ph.d.-studerende er valgt for en periode på 1 år.  
 
Stk. 2. Senest 1 uge før nyvalgte medlemmer tiltræder, afholder ph.d.-udvalget konstituerende 
møde. På mødet orienterer den afgående formand om ph.d.-udvalgets arbejde, og ph.d.-udvalget 
fastsætter sin mødeplan. 
 
Stk. 3. På det konstituerende møde indstiller ph.d.-udvalget en formand og evt. næstformænd til 
dekanen. Formanden og evt. næstformænd udpeges af dekanen for en periode på 1 år. 
   

Udvalg 
 

§ 3.  Ph.d.-udvalget kan nedsætte rådgivende udvalg, men disse kan ikke tillægges selvstændig 
kompetence. 
 

Opgaver 
 

§ 4.  Ph.d.-udvalget har følgende opgaver: 
 
1) At indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og eventuelt næst-

formand blandt ph.d.-udvalgets studerende. 
 

2) At indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til rektor. 
 

3) At godkende ph.d.-kurser. 
 

4) At udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder ph.d.-vejledning, til 
ph.d.-skolelederen. 
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5) At udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og – vejledning, herunder internationale 
evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen.  
 

6) At godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation. 
 

7) At udtale sig om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og – vejledning, som rektor 
forelægger. 

 
8) Andre opgaver efter universitets vedtægt.  

 
Udvalg 

 
§ 5.  Ph.d.-udvalget kan nedsætte rådgivende udvalg, men disse kan ikke tillægges selvstændig 

kompetence.  
 

Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 
 
§ 6.  Udvalget udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 6. Ordinære møder afholdes på uni-

versitetet, dog ikke i tiden 1. juli - 15. august. 
 
Stk. 2. Senest 4 hverdage inden hver ordinær mødedag udsender formanden en dagsorden eller 
en aflysning til medlemmerne. En evt. næstformand deltager i tilrettelæggelsen af ph.d.-udvalgets 
arbejde, herunder i udarbejdelsen af forslag til dagsorden. Dagsordenen eller aflysningen skal 
samtidig offentliggøres på universitetets netsted eller på anden egnet måde. Tillægsdagsorden 
med supplerende sager kan udsendes senest 2 dage før mødet. 
 
Stk. 3. Hvis et medlem senest 1 uge forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling 
af en sag, skal formanden sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde. 

 
Stk. 4. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til be-
dømmelse af sagerne. Hvis materialet ikke er tilsendt medlemmerne sammen med dagsordenen 
for et ordinært møde, markeres det ved udsendelsen, hvornår materialet kan forventes udsendt 
eller uddelt. 
 
§ 7.  Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt. Ekstraordinære 

møder skal endvidere afholdes, hvis der fremsættes krav herom fra en tredjedel af ph.d.-udvalgets 
medlemmer. Mødet skal afholdes senest 1 uge efter, at kravet er fremsat. 
 
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst 24 timers varsel. Indkaldelsen 
skal angive dagsordenspunkterne og indeholde de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse 
af sagerne. 
 
§ 8.  Hvis alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres uden for et møde ved skrift-

lig behandling. Som grundlag for behandlingen udsendes et forslag til beslutning sammen med de 
nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagen. Medlemmerne skal tilkendegive, om de kan til-
slutte sig behandlingsmåden, og i bekræftende fald, om de kan tilslutte sig det udsendte forslag til 
sagens afgørelse. Såfremt et medlem ikke kan tilslutte sig, at sagen afgøres ved skriftlig be-
handling, optages sagen som punkt på dagsordenen for næste møde i ph.d.-udvalget. 
 

Mødeoffentlighed 
 
§ 9.  Ph.d.-udvalgets møder er offentlige. Ph.d.-udvalget kan dog bestemme, at dørene skal 

lukkes under behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen, hvis det på grund af sagens be-
skaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 
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Stk. 2. Finder ph.d.-udvalget, at dets forhandlinger forstyrres, kan det for det pågældende møde 
udelukke en eller flere tilhørere. Dørene kan om nødvendigt lukkes for resten af mødet. 
 
Stk. 3. Dørene skal lukkes ved behandling af sager, hvor det er nødvendigt at hemmeligholde 
oplysninger for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Dette betyder, 
at blandt andet følgende sager skal behandles for lukkede døre: 

 
 

1) Sammensætning af bedømmelsesudvalg. 
 

2) Ansøgninger om merit og dispensationer, for så vidt disse angår navngivne personer. 
 

3) Sager, der forelægges udvalget til udtalelse eller til orientering, og som vedrører enkelt-
personers personlige eller økonomiske forhold. 

 
 

Stk. 4. Spørgsmål, om hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forud forhandles for 
lukkede døre, hvis dette bestemmes af formanden eller et flertal af medlemmerne. 
 
Stk. 5. Ph.d.-udvalget kan tillade, at observatører overværer behandlingen af sager for lukkede 
døre. 
 
Stk. 6. I sager, der i medfør af stk. 3 behandles for lukkede døre, har medlemmer og observatører 
tavshedspligt. 
 

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling 
  
§ 10.  Ph.d.-udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af det fastsatte antal medlem-

mer er til stede. 
Stk. 2. Ph.d.-udvalgets møder ledes af formanden. Mødelederen træffer afgørelse i alle spørgsmål 
vedrørende mødernes ledelse. 
 
Stk. 3. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen. 
 
Stk. 4. Ph.d.-udvalget kan beslutte at optage nye punkter på dagsordenen, og det kan beslutte at 
fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling. 
 
Stk. 5. Beslutning i sager, der ikke som selvstændige punkter har været optaget på den før et ordi-
nært møde meddelte dagsorden, kan kun træffes, såfremt intet tilstedeværende medlem proteste-
rer herimod. 
 
Stk. 6. Beslutning i sager, der ikke som selvstændige punkter har været optaget på den før et ek-
straordinært møde meddelte dagsorden, kan kun træffes, såfremt alle medlemmer er til stede, og 
intet medlem protesterer herimod. 
 
§ 11.  Ph.d.-udvalgets afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.  

 
Mødepligt, habilitet og indkaldelse af suppleanter 

 
§ 12.  Medlemmerne har pligt til at deltage i udvalgets møder. 
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Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom in-
den mødets afholdelse. I beslutningsreferatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer 
der har været fraværende. 
 
Stk. 3. Medlemmerne kan kun deltage i udvalgets afstemninger, når de personligt er til stede un-
der disse, jf. dog § 6. 
 
§ 13.  Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning 

til tvivl om medlemmets habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets af-
holdelse. 
 
Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør ph.d.-udvalget, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den 
pågældende sag. Hvis medlemmet ikke kan deltage i behandlingen af sagen, indkalder formanden 
den pågældendes suppleant, hvis en sådan er valgt, til at deltage i behandlingen.  
 
§ 14.  Når et medlem ved fravær i mindst 2 måneder på grund af sygdom, studierejse eller lig-

nende er ude af stand til at deltage i ph.d.-udvalgets arbejde, indkalder formanden suppleanten til 
at indtræde for fraværsperioden. Formanden afgør, hvorvidt betingelserne for suppleanters ind-
træden er til stede. Beslutninger vedrørende suppleanters indtræden skal meddeles valgsekretaria-
tet. 
 
Stk. 2. Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder medlemmet af ph.d.-udvalget. Ved orlov kan 
rektor (ved Valgsekretariatet) efter indstilling fra ph.d.-udvalget bestemme, at vedkommende kun 
udtræder i orlovsperioden. 
 
§ 15.  Indtræder der vakance i ph.d.-udvalget, og er der ikke valgt eller udpeget et tilstrækkeligt 

antal suppleanter til, at ph.d.-udvalget kan være fuldtalligt, afgiver ph.d.-udvalget indstilling til 
rektor (ved Valgsekretariatet) om, hvorvidt den eller de ledige pladser skal besættes ved supple-
ringsvalg, eller om besættelsen kan udsættes til næste ordinære valg. 
 

Beslutningsreferat og ekspedition af ph.d.-udvalgets beslutninger 
 
§ 16.  Ph.d.-udvalgets beslutninger optages i et beslutningsreferat, der så vidt muligt udsendes 

senest 14 dage efter mødet. Referatet godkendes ved rundsendelse eller forelægges til godkendelse 
på næste møde. Ethvert medlem har ret til at få optaget et mindretalssynspunkt i referatet. 
  
Stk. 2. Formanden ekspederer ph.d.-udvalgets beslutninger. 
  
Stk. 3. Godkendte referater af ph.d.-udvalgets møder offentliggøres på universitetets netsted, i det 
omfang beslutningerne ikke er omfattet af tavshedspligt. Referatet sendes til dekanen, ph.d.-
skolelederen samt relevante institutledere og studieledere. 
 
Stk. 4. Ph.d.-udvalgets formand er ansvarlig for, at ph.d.-udvalget orienterer aktivt om sit arbejde. 
 
§ 17.  Spørgsmål om forretningsordenens forståelse afgøres af ph.d.-udvalget. 
 
Stk. 2. Spørgsmål om standardforretningsordenens forståelse, eller om forretningsordenens over-
ensstemmelse med standardforretningsordenen, skal dog forelægges rektor. 
 

Ændringer i forretningsordenen og standardforretningsordenen 
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§ 18.  Denne forretningsorden træder i kraft 1. februar 2012. Forretningsordenen kan ændres ved 
almindelig flertalsvedtagelse i ph.d.-udvalget, når ændringsforslaget er udsendt mindst 14 dage 
før det møde, hvor det skal behandles. 
 
Stk. 2. Ændringer i standardforretningsordenen for ph.d.-udvalg, fastsat af rektor, ændrer samti-
dig denne forretningsorden. 
 
Stk. 3. Rektor kan i ganske særlige tilfælde, og inden for vedtægtens rammer, dispensere fra den-
ne forretningsordens bestemmelser. 
 
 
 
 
Rev. den 17. september 2014 
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Mødebilag 
 
Møde i  HEs Ph.d.-udvalg 
Dato: 30. januar 2018 
 
Punkt 4. bilag :  2 

Side 

 1/1 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Uddrag af Universitetsloven: 
 

Ph.d.-udvalg  

§ 16 b. Rektor nedsætter et eller flere ph.d.-udvalg, herunder for at sikre de studerendes og de videnskabelige 
medarbejderes indflydelse på ph.d.-uddannelsen. 

Stk. 2. Ph.d.-udvalget har følgende opgaver: 
1) At indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og en eventuel næstformand blandt 

ph.d.-udvalgets studerende til rektor. 
2) At indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til rektor. 
3) At godkende ph.d.-kurser. 
4) At udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen. 

5) At udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-
skolerne, til ph.d.-skolelederen. 
6) At godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation. 
7) At udtale sig om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og -vejledning, som rektor forelægger. 

8) Andre opgaver efter universitetets vedtægt. 
Stk. 3. Ph.d.-udvalget består af repræsentanter for det videnskabelige personale og for de ph.d.-studerende, 

som vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende. 
Stk. 4. Flere universiteter kan i samarbejde oprette ph.d.-skoler med forankring ved et af de deltagende univer-

siteter. 
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AU Forskning og Talent, HE 
Aarhus Universitet 
Katrinebjergvej 89 F 
8200 Aarhus N 

Tlf .: 87150000 
Fax: 87150201 
E-mail:  adm@au.dk
http://www.au.dk

Sidsel Lindberg Tefre 

Dato: 05. september 2014 
Ref: SLTE 

Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 

Modtager(e): Ph.d.-udvalget Notat 

Kommissorium for rådgivende udvalg under Ph.d.-udvalget: 
Kursusudvalg 

Formål og opgaver 
Kursusudvalget har til formål at forberede sager til behandling i Ph.d.-udvalget, herunder 
indstille konkrete løsningsforslag. 

Udvalget har følgende opgaver: 

• At gennemgå og udtale sig om ph.d.-skolens samlede kursusudbud i forhold til
kvalitet, kvantitet, relevans, variation mv., herunder

1. drøfte visioner og retningslinjer for kursusudbuddet
2. godkende nye ph.d.-kurser1

• At gennemgå og udtale sig om principper ifm. ECTS akkreditering for eksterne
kurser

• At drøfte kursusevalueringer og foreslå revision i kursusudbuddet som opfølgning
herpå

• At drøfte kursusevalueringens form og indhold, herunder foreslå revision i
spørgsmål og/eller tekst

• At drøfte retningslinjer for udarbejdelse af kursusbeskrivelser

Arbejdsform 
Udvalget mødes 4 gange årligt, cirka 2 uger før møde i Ph.d.-udvalg.  
Administrationen ved Forskeruddannelsen, Health varetager sekretariatsbetjening af ud-
valget. 
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AARHUS 
UNIVERSITET 

Sammensætning 
Kursusudvalget udpeges af Ph.d.-udvalget. Det består af 2 repræsentanter for det viden-
skabelige personale og 2 repræsentanter for de ph.d.-studerende. Udvalgets medlemmer 
skal være medlemmer af Ph.d.-udvalget, men ph.d.-studerende fra Ph.d.-foreningen kan 
deltage som observatører, såfremt Ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende ikke kan stille med to 
repræsentanter til udvalget. Disse har taleret, men ingen stemmeret, jf. Forretningsorden 
for Ph.d.-udvalget ved Health, Aarhus Universitet, § 1, stk. 2. 

Udvalgets medlemmer vælger en formand iblandt sig, der har til opgave at koordinere 
udvalgets arbejde. 

Revideret den 25. maj 2016 med virkning fra den 25. maj 2016. 

1 Godkendelse af ph.d.-kurser: 
Da godkendelsesprocessen for et kommende semesters ph.d.-kurser ligger forskudt af 
ph.d.-møderne, har Ph.d.-udvalget på møde den 24. maj 2016 givet Kursusudvalget 
mandat til at godkende de indmeldte kurser på Ph.d.-udvalgets vegne.   
På følgende ph.d.-udvalgsmøde gives et samlet overblik over det godkendte kursus- 
udbud. 
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AU Forskning og Talent, HE 
Aarhus Universitet 
Katrinebjergvej 89 F 
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Tlf .: 87150000 
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http://www.au.dk

Sidsel Lindberg Tefre 

Dato: 05. september 2014 
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AARHUS 
UNIVERSITET 

Modtager(e): Ph.d.-udvalget Notat 

Kommissorium for rådgivende udvalg under ph.d.-udvalget: 
Udvalg for godkendelse af merit og dispensationer 

Formål og opgaver 
Udvalget for merit og dispensationer har til formål at forberede sager til behandling i 
ph.d.-udvalget. 

Udvalget har følgende opgaver: 

• At udarbejde retningslinjer for godkendelse af ansøgninger om merit

• At udarbejde retningslinjer for godkendelse af ansøgninger om dispensation

• At rådgive i forhold til konkrete sager (atypiske sager, der falder uden for de
formulerede for retningslinjer)

Arbejdsform 
Administrationen ved Forskeruddannelsen sender efter behov sager i skriftlig høring 
blandt udvalgets medlemmer.  
Administrationen ved Forskeruddannelsen, Health varetager sekretariatsbetjening af 
udvalget. 

Sammensætning 
Udvalget for merit og dispensationer udpeges af ph.d.-udvalget. Det består af 2 
repræsentanter for det videnskabelige personale og 2 repræsentanter for de ph.d.-
studerende. Udvalgets medlemmer skal være medlemmer af Ph.d.-udvalget, men 
ph.d.-studerende fra Ph.d.-foreningen kan deltage som observatører, såfremt Ph.d.-
udvalgets ph.d.-studerende ikke kan stille med to repræsentanter til udvalget. Disse 
har taleret, men ingen stem-meret, jf. Forretningsorden for Ph.d.-udvalget ved 
Health, Aarhus Universitet, § 1, stk. 2. 

Udvalgets medlemmer vælger en formand iblandt sig, der har til opgave at koordine-
re udvalgets arbejde. 
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Modtager(e): Ph.d.-udvalget Notat 

Kommissorium for rådgivende udvalg under Ph.d.-udvalget: 
Udvalg for interne retningslinjer 

Formål og opgaver 
Udvalget for interne retningslinjer har til formål at forberede sager til behandling i 
Ph.d.-udvalget. 
 
Udvalget har til opgave, at vurdere og drøfte forslag til indhold af interne retningslin-
jer for ph.d.-skolen generelt forinden disse forelægges Ph.d.-udvalget. 
 
Der kan eksempelvis være tale om: 
 

• At forberede en vejlederundersøgelse for ph.d.-skolen 
 

• At udarbejde forslag til retningslinjer for ph.d.-vejledning 
 

• Ændrede retningslinjer for stipendietildeling 
 

• At drøfte forslag til indhold af interne retningslinjer for ph.d.-skolen generelt 
 

• Udarbejde forslag til retningslinjer for ph.d.-vejledning 
 

• Udkast til nye rammer for evaluering af ph.d.-uddannelsen (fx midtvejsevalu-
ering) 

  
Arbejdsform 
Udvalget indkaldes ad hoc af administrationen ved Forskeruddannelsen, hvis der er 
relevante sager til drøftelse.  
Udvalget sekretariatsbetjenes af administrationen ved Forskeruddannelsen, Health. 
 
Sammensætning 
Udvalget for interne retningslinjer udpeges af Ph.d.-udvalget. Det består af 2 repræ-
sentanter for det videnskabelige personale og 2 repræsentanter for de ph.d.-
studerende. Udvalgets medlemmer skal være medlemmer af Ph.d.-udvalget, men 
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ph.d.-studerende fra Ph.d.-foreningen kan deltage som observatører, såfremt Ph.d.-
udvalgets ph.d.-studerende ikke kan stille med to repræsentanter til udvalget. Disse 
har taleret, men ingen stemmeret, jf. Forretningsorden for Ph.d.-udvalget ved Health, 
Aarhus Universitet, § 1, stk. 2. 
 
Udvalgets medlemmer vælger en formand iblandt sig, der har til opgave at koordine-
re udvalgets arbejde. 
 
 
 
Revideret den 17. september 2014 med virkning fra den 17. september 2014. 
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FORRETNINGSORDENEN FOR PH.D. UDVALGET - KORT 
VERSION 

 Ph.d.-udvalget består af 7 VIP valgt for 3 år og 6 ph.d.-studerende valgt for 1 år 

 Der afholdes hvert år konstituerende møde, hvor der indstilles 1 formand (VIP) og 1 næstformand 
(Ph.D), der udpeges af dekanen for 1 år.

 Ph.d.-udvalget kan nedsætte rådgivende udvalg ( pt. 3 udvalg )

 Der afholdes ordinære møder. (i 2020 4 møder). Indkaldelse til ekstraordinært møde skal varsles. 

 Alle medlemmer af udvalget kan anmode om at få en sag behandlet på et møde. 

 Rutinesager kan afgøres ved skriftlig fremsendelse, hvis alle medlemmer er enige herom

 Møderne er offentlige, men sager, hvor der er et hensyn til offentlige eller private interesser behandles 
for lukkede døre og der er tavshedspligt 

 Ph.d.-udvalget er beslutningsdygtigt når halvdelen af det fastsatte antal medlemmer er til stede.

 Medlemmer har pligt til at deltage i udvalgets møder og orientere formanden om evt. inhabilitet 
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FORRETNINGSORDENEN FOR PH.D. UDVALGET –
FORMANDENS OPGAVER 

 Formanden tilrettelægger dagordenen til møderne i ph.d.-udvalget i samarbejde med 
næstformanden og Ph.d.-skolelederen 

 Formanden indkalder til ekstraordinære møder efter gældende regler herfor

 Formanden er mødeleder 

 Formanden indkalder suppleanter og orienterer valgsekretariatet herom. 

 Formanden ekspederer ph.d.-udvalgets beslutninger. Eks udtalelser, forespørgsler etc. 

 Formanden er ansvarlig for at ph.d.-udvalget orienterer aktivt om sit arbejde. 

 Afgående formand orienterer nye Ph.d-udvalg om udvalgets arbejde
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PH.D.-UDVALGET HAR FØLGENDE OPGAVER

 At indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og næstformand blandt ph.d.-
udvalgets studerende

 At indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til rektor (formanden) 

 At godkende ph.d.-kurser 

 At udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-
skolelederen 

 At udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og – vejledning, herunder internationale evalueringer 
af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen

 At godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation

 At udtale sig om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og – vejledning, som rektor forelægger

 Andre opgaver efter universitets vedtægt
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UNDERUDVALG

 Ph.d.-udvalget har nedsat tre rådgivende udvalg, der har til opgave at forberede sager/emner til 
behandling i Ph.d.-udvalget. 

 Hvert udvalg består af 2 repræsentanter for det videnskabelige personale og 2 repræsentanter for de 
ph.d.-studerende

 Det enkelte udvalgs medlemmer vælger en formand iblandt sig, der har til opgave at koordinere 
udvalgets arbejde

 Ph.d.-og talentadministrationen varetager sekretariatsbetjening af udvalgene
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KURSUSUDVALGET

 Kursusudvalg 
At gennemgå og udtale sig om ph.d.-skolens samlede kursusudbud og retningslinjer i forhold til 
visioner, kvalitet/kvantitet, relevans, variation. Hertil godkendelse af nye ph.d.-kurser af typen 
værktøj, obligatorisk eller generisk samt revidering af fx kursusevaluering

Udvalget mødes 4 gange årligt, cirka 2 uger før møde i Ph.d.-udvalg
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UNDERUDVALG FOR MERIT OG DISPENSATIONER

 Underudvalg for merit og dispensationer
At udarbejde retningslinjer for godkendelse af ansøgninger om merit og dispensation

At rådgive i forhold til konkrete sager (atypiske sager, der falder uden for de formulerede for 
retningslinjer)

Ph.d.-og talentadministrationen  sender efter behov sager i skriftlig høring blandt udvalgets 
medlemmer. 
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UNDERUDVALG FOR INTERNE RETNINGSLINJER

 Underudvalg for interne retningslinjer

Udvalget har til opgave at vurdere og drøfte forslag til indhold af interne retningslinjer 
for ph.d.-skolen generelt, forinden disse forelægges Ph.d.-udvalget. 
Fx udarbejdelse af forslag til ændring af interne retningslinjer for ph.d.-skolen generelt, 
ph.d.-vejledning, stipendietildeling, evaluering af ph.d.-uddannelsen

Udvalget indkaldes ad hoc af Ph.d.-og talentadministrationen, hvis der er relevante 
sager til drøftelse. 
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MØDEAKTIVITET

 4 årlige møder – fra 15.00-16.30 

 Foreslåede mødedatoer 2021 

22. februar

7 juni 

25 oktober

6 december 
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FASTE DAGSORDENSPUNKTER

 Godkendelse af dagsorden

 Orientering fra Ph.d.-forening og ph.d.-skoleleder

 Orientering fra underudvalg

 Evt.
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EKSEMPLER PÅ ØVRIGE DAGSORDENSPUNKTER

 Høringer og høringssvar

 Status for arrangementer i regi af Ph.d.-skolen

 Aktuelle temaer på Ph.d.-området

 Drøftelse af aktuelle strategiske tiltag og aktiviteter på ph.d.-området

 Drøftelse af udkast til nye retningslinjer  

 Udtalelser vedr. evalueringer af ph.d.-uddannelsen og Ph.d.-skolen, herunder  international 
evaluering 
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Punkt 5: Indstilling/valg af formand (VIP) og næstformand
(Ph.d.-studerende)

Det indstilles, at
- Ph.d.-udvalget indstiller en formand (VIP) og en næstformand (Ph.d.)
Sagsfremstilling
I henhold til forretningsordenen for Ph.d.-udvalget på Health skal udvalget på det
konstituerende møde indstille en formand fVIP) og evt. en næstformand (Ph.D), der
udpeges af dekanen for en periode på 1 år.
Medlemmer af det nyvalgte Ph.d.-udvalg, der ønsker at lade sig indstille til formand eller
næstformand skal kontakte rådgiver Lene Bøgh Sørensen senest 4 dage før det
konstituerende møde i Ph.d.-udvalget.d. 26 januar 2021
Ansvarlig/sagsbehandler
Damian Hertoft Goldberg/ Lene Bøgh Sørensen

Punkt 6: Udpegning af medlemmer til Ph.d.-udvalgets
underudvalg

Det indstilles, at
- Ph.d.udvalget udpeger medlemmer/observatører (2 VIP og 2 ph.d.-stud.) til hvert af de
rådgivende underudvalg under Ph.d.-udvalget.

Sagsfremstilling
Ph.d-udvalget på Health har nedsat tre rådgivende underudvalg , der har til opgave at
forberede sager/emner til behandling i Ph.d.-udvalget. Det drejer sig om

1. Kursusudvalget
2. Udvalget for merit og dispensationer
3. Udvalget for interne retningslinjer

Underudvalgenes formål og opgaver fremgår af "Kommissorium for rådgivende udvalg
under Ph.d.-udvalget: Kursusudvalg, 5 september 2014. " Det enkelte udvalgs
medlemmer vælger en formand iblandt sig, der har til opgave at koordinere udvalgets
arbejde i samarbejde med administrationen ved Forskeruddannelsen, Health, der
varetager sekretariatsbetjening af udvalgene

Ph.d.-udvalget skal på mødet udpege 2 VIP og 2 Ph.d.-studerende til hvert af de 3
underudvalg.

Ansvarlig/sagsbehandler
Damian Hertoft Goldberg/ Lene Bøgh Sørensen
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Modtager(e): Ph.d.-udvalget Notat 

Kommissorium for rådgivende udvalg under Ph.d.-udvalget: 
Kursusudvalg 

 
Formål og opgaver 
Kursusudvalget har til formål at forberede sager til behandling i Ph.d.-udvalget, herunder 
indstille konkrete løsningsforslag. 
 
Udvalget har følgende opgaver: 
 

• At gennemgå og udtale sig om ph.d.-skolens samlede kursusudbud i forhold til 
kvalitet, kvantitet, relevans, variation mv., herunder  

1. drøfte visioner og retningslinjer for kursusudbuddet 
2. godkende nye ph.d.-kurser1 

 
• At gennemgå og udtale sig om principper ifm. ECTS akkreditering for eksterne 

kurser 
  

• At drøfte kursusevalueringer og foreslå revision i kursusudbuddet som opfølgning 
herpå 
 

• At drøfte kursusevalueringens form og indhold, herunder foreslå revision i 
spørgsmål og/eller tekst 
 

• At drøfte retningslinjer for udarbejdelse af kursusbeskrivelser 
 

 
Arbejdsform 
Udvalget mødes 4 gange årligt, cirka 2 uger før møde i Ph.d.-udvalg.  
Administrationen ved Forskeruddannelsen, Health varetager sekretariatsbetjening af ud-
valget. 
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Sammensætning 
Kursusudvalget udpeges af Ph.d.-udvalget. Det består af 2 repræsentanter for det viden-
skabelige personale og 2 repræsentanter for de ph.d.-studerende. Udvalgets medlemmer 
skal være medlemmer af Ph.d.-udvalget, men ph.d.-studerende fra Ph.d.-foreningen kan 
deltage som observatører, såfremt Ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende ikke kan stille med to 
repræsentanter til udvalget. Disse har taleret, men ingen stemmeret, jf. Forretningsorden 
for Ph.d.-udvalget ved Health, Aarhus Universitet, § 1, stk. 2. 
 
Udvalgets medlemmer vælger en formand iblandt sig, der har til opgave at koordinere 
udvalgets arbejde. 
 
 
 
 
Revideret den 25. maj 2016 med virkning fra den 25. maj 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Godkendelse af ph.d.-kurser: 
Da godkendelsesprocessen for et kommende semesters ph.d.-kurser ligger forskudt af 
ph.d.-møderne, har Ph.d.-udvalget på møde den 24. maj 2016 givet Kursusudvalget 
mandat til at godkende de indmeldte kurser på Ph.d.-udvalgets vegne.   
På følgende ph.d.-udvalgsmøde gives et samlet overblik over det godkendte kursus- 
udbud. 
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Modtager(e): Ph.d.-udvalget Notat 

Kommissorium for rådgivende udvalg under ph.d.-udvalget:  
Udvalg for godkendelse af merit og dispensationer 
 
 
Formål og opgaver 
Udvalget for merit og dispensationer har til formål at forberede sager til behandling i 
ph.d.-udvalget. 
 
Udvalget har følgende opgaver: 
 

• At udarbejde retningslinjer for godkendelse af ansøgninger om merit 
 

• At udarbejde retningslinjer for godkendelse af ansøgninger om dispensation 
 

• At rådgive i forhold til konkrete sager (atypiske sager, der falder uden for de 
formulerede for retningslinjer) 

 
Arbejdsform 
Administrationen ved Forskeruddannelsen sender efter behov sager i skriftlig høring 
blandt udvalgets medlemmer.  
Administrationen ved Forskeruddannelsen, Health varetager sekretariatsbetjening af 
udvalget. 
 
Sammensætning 
Kursusudvalget udpeges af ph.d.-udvalget. Det består af 2 repræsentanter for det vi-
denskabelige personale og 2 repræsentanter for de ph.d.-studerende. Udvalgets med-
lemmer skal være medlemmer af Ph.d.-udvalget, men ph.d.-studerende fra Ph.d.-
foreningen kan deltage som observatører, såfremt Ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende 
ikke kan stille med to repræsentanter til udvalget. Disse har taleret, men ingen stem-
meret, jf. Forretningsorden for Ph.d.-udvalget ved Health, Aarhus Universitet, § 1, 
stk. 2. 
 
Udvalgets medlemmer vælger en formand iblandt sig, der har til opgave at koordine-
re udvalgets arbejde. 
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Revideret den 17. september 2014 med virkning fra den 17. september 2014. 
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Modtager(e): Ph.d.-udvalget Notat 

Kommissorium for rådgivende udvalg under Ph.d.-udvalget: 
Udvalg for interne retningslinjer 

Formål og opgaver 
Udvalget for interne retningslinjer har til formål at forberede sager til behandling i 
Ph.d.-udvalget. 
 
Udvalget har til opgave, at vurdere og drøfte forslag til indhold af interne retningslin-
jer for ph.d.-skolen generelt forinden disse forelægges Ph.d.-udvalget. 
 
Der kan eksempelvis være tale om: 
 

• At forberede en vejlederundersøgelse for ph.d.-skolen 
 

• At udarbejde forslag til retningslinjer for ph.d.-vejledning 
 

• Ændrede retningslinjer for stipendietildeling 
 

• At drøfte forslag til indhold af interne retningslinjer for ph.d.-skolen generelt 
 

• Udarbejde forslag til retningslinjer for ph.d.-vejledning 
 

• Udkast til nye rammer for evaluering af ph.d.-uddannelsen (fx midtvejsevalu-
ering) 

  
Arbejdsform 
Udvalget indkaldes ad hoc af administrationen ved Forskeruddannelsen, hvis der er 
relevante sager til drøftelse.  
Udvalget sekretariatsbetjenes af administrationen ved Forskeruddannelsen, Health. 
 
Sammensætning 
Udvalget for interne retningslinjer udpeges af Ph.d.-udvalget. Det består af 2 repræ-
sentanter for det videnskabelige personale og 2 repræsentanter for de ph.d.-
studerende. Udvalgets medlemmer skal være medlemmer af Ph.d.-udvalget, men 
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ph.d.-studerende fra Ph.d.-foreningen kan deltage som observatører, såfremt Ph.d.-
udvalgets ph.d.-studerende ikke kan stille med to repræsentanter til udvalget. Disse 
har taleret, men ingen stemmeret, jf. Forretningsorden for Ph.d.-udvalget ved Health, 
Aarhus Universitet, § 1, stk. 2. 
 
Udvalgets medlemmer vælger en formand iblandt sig, der har til opgave at koordine-
re udvalgets arbejde. 
 
 
 
Revideret den 17. september 2014 med virkning fra den 17. september 2014. 
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Punkt 7: Godkendelse af mødeplan for ph.d.-
udvalgsmøder i 2019

Det indstilles, at
- Ph.d.-udvalget godkender mødetidspunkt og mødeplan for Ph.d.-udvalgsmøder i 2021

Sagsfremstilling
Det foreslås, at Ph.d.-udvalget mødes 4 gange årligt, og at møderne afholdes mandage
kl. 15.00-16.30.
Det foreslås, at Ph.d.-udvalget mødes på Ph.d-og Talentadministrationen HE, NAT TEK,
Katrinebjergvej 89F som flg:
22 februar
7 juni
25 oktober
6 december

Ansvarlig/sagsbehandler
Damian Hertoft Goldberg/ Lene Bøgh Sørensen

Punkt 8: Temaer 2021

Det indstilles, at
- Ph.d.-udvalget orienteres om kommende temaer til møder i Ph.d.-udvalget i 2021
- Ph.d.-udvalgets medlemmer kommer med forslag til relevante temaer, de ønsker taget
op til drøftelse i udvalget i 2021.

Sagsfremstilling
Ph.d.-udvalget orienteres på mødet om kommende vigtige emner på Ph.udvalgets
dagsordener i 2021, herunder blandt andet AU's Ph.d. beskæftigelsesundersøgelse,
Kvalitetsforløb i Ph.d.-forløb 2020 ( AU's KIP undersøgelse) og International evaluering
af Ph.d.-skolen, hvor Ph.d.-udvalget skal inddrages og udtale sig.
Ph.d.-udvalgets medlemmer bedes inden mødet overveje særlige temaer, der kunne
være interessante at drøfte i Ph.d.-udvalget i 2021. Der udarbejdes på baggrund af
forslagene en liste, der vil indgå i forberedelsen af Ph.d.-udvalgsmøderne i 2021.

Ansvarlig/sagsbehandler
Damian Hertoft Goldberg/ Lene Bøgh Sørensen

Punkt 9: Evt.

Evt.
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