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Referat

Punkt 1: Mødeinformation

Afbud: Esben Axelgaard og Damian A. Hertoft Goldberg.

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

Dagordenen blev godkendt. Lene Bøgh Sørensen varetog mødeledelsen i Damians
fravær.

Punkt 3: Præsentation af udvalgets medlemmer

De tilstedeværende medlemmer og øvrige deltagere præsenterede sig selv.

Punkt 4: Orientering om Ph.d.-udvalgets forretningsorden, arbejde og
opgaver

Lene Bøgh Sørensen orienterede kort om ph.d.-udvalgets opgaver som bl.a. rådgivende
udvalg for ph.d.-skolelederen. Udvalgets opgaver er fastsat i Universitetsloven og det er
ligeledes dér fastsat, at det er valgt af og blandt hhv. VIP og studerende.

Desuden orienterede hun særskilt om formandens opgaver og om underudvalgenes
opbygning og opgaver.

Punkt 5: Indstilling/valg af formand (VIP) og næstformand (Ph.d.-
studerende)

Ph.d.-udvalget indstillede:

Fomand for Ph.d.-udvalget: Professor Stine Sofia Korreman (IKM)

Næstformand for Ph.d.-udvalget: Læge og Ph.d.-studerende Emil Nielsen Holck (IKM)

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

Følgende blev udpeget til underudvalg

1. Kursusudvalget: VIP: Lise-Lotte Kirkevang og Ditte Demontis. Ph.d: Maria Louise
Gamborg og Omeed Neghabat.

2. Udvalget for merit og dispensationer: VIP: Ole Ingemann Hansen og Rikke Katrine
Jentoft Olsen Ph.d: Zheer Hussain og Emil Nielsen Holck
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3. Udvalget for interne retningslinjer: VIP: Stine Sofia Korreman og Loni Kraus
Ledderer Ph.d: Ankur Razdan og Cecilie Siggaard Jørgensen

Punkt 7: Godkendelse af mødeplan for ph.d.-udvalgsmøder i 2019

Ph.d.-udvalget drøftede de foreslåede datoer. Der var forslag om at ændre
mødedatoerne så andet møde i foråret afholdes tidligere. Der var forslag om en ændring
af mødedatoerne i efteråret 2021, så det kommer til at passe med den internationale
evaluering af Ph.d.-skolen, hvor Ph.d.-udvalget skal drøfte og kommentere det
internationale evalueringspanels rapport.

Det blev besluttet, at Lene Bøgh Sørensen laver et nyt udkast til mødeplan, og at det på
næste møde drøftes, om det skal være muligt at deltage i Ph.d.-udvalgets møde online,
hvis det ikke er muligt at deltage fysisk på mødet.

Punkt 8: Temaer 2021

Følgende temaer blev foreslået,

1. COVID-19 situationens indvirkning på ph.d.-forløb og på de ph.d.-studerendes
generelle trivsel.

2. Drøftelse af udvalget for interne retningslinjer, herunder udvalgets rolle og opgaver
samt forventningsafstemning med Ph.d.-skoleleder og ph.d.-administrationen.

3. Ph.d.-studerendes trivsel: Sexisme. Hvor er vi nu ?

4. Kursusporteføljen og de "bløde" fag. Hvordan sikrer man et fagligt
bredere kursusudbud.
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