AARHUS
UNIVERSITET

Ordinært/udvidet ph.d.-udvalgsmøde den 14. marts 2018 kl. 9.00-13.00
Aarhus Universitet, AU’s Konferencecenter, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus
C, mødelokale 2.3 (2. etage).
Deltagere/ph.d.-udvalget: Kirsten Elisa Petersen (fmd./VIP), Miriam Madsen
(næstfmd./ph.d.), Monica Carlson/VIP, Jacob Lund/VIP, Christian Ulrik Andersen/VIP, Lisanne Wilken/VIP, Wulf Kansteiner/VIP, Mia Skjold Tvede Henriksen/ph.d., Mads Møller Andersen/ph.d., Sally Schlosser Schmidt/ph.d., Kristine
Thomsen/ph.d.
Observatører: Ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus, forskningskonsulent på IKS
Signe A. E. Larsen, teamleder/adm. Anna Louise Plaskett (referent).

Dato: 6. marts 2018
Ref: alp
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Dagsorden
9.00-9.15

Velkomst til os alle.

9.15-10.00

Introduktion til Graduate School Arts:


Oplæg fra administrationen – en generel introduktion og
information om ph.d.-områdets opbygning og relevante tal. Se
bilag A + B.



Oplæg fra Anne Marie Pahuus om aktuelle strategier på ph.d.området.



Mulighed for spørgsmål og kommentarer undervejs.

10.00-10.15

Pause

10.15-11.00

Drøftelse af indhold på planlagt ph.d.-udvalgsseminar i efteråret (17.18. september 2018) samt forslag til de øvrige møder for året.

11.00-11.15

Pause

11.15-11.45

Drøftelse af udenlandsophold: En ph.d.-studerende fra antropolog har
henvendt sig, fordi hun er i gang med at udarbejde en digital pjece eller lignende med gode råd til udlandsophold, på baggrund af egne dårlige erfaringer. Efter en bred rundspørge er der noget der tyder på, at
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mange ph.d.-studerende ikke får det udbytte af udlandsopholdet, som
er tiltænkt, samtidig med at retningslinjerne forvaltes meget forskelligt. Udlandsophold har tidligere været taget op på mange møder i
ph.d.-udvalget, men måske er der behov for at fokusere drøftelserne.
Derfor tager vi på dette møde en indledende drøftelse:
 Erfaringer fra ph.d.-studerende


Hvilke oplæg og drøftelser har vi brug for, hvis vi på kommende
møder skal kunne komme med kvalificerede input til, hvordan
kvaliteten af udlandsophold kan forbedres?

Relevante links:
http://phd.au.dk/gradschools/arts/goingabroad/
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/ny-fondsdatabasetilgaengelig-for-alle-forskere-paa-au/

11.45-12.15

Fælles frokost (indtages ved reserveret bord i Stakladens kantine).

12.15-12.45

Kort oplæg til drøftelse af afklaring på normer og administrativ lokal
praksis vedr. timer til ph.d.-kurser og vejledning. Dette oplæg berøres
kort til information, og kan aftales at tages op til dybere drøftelse på
næstkommende ph.d.-udvalgsmøde. Samt kort oplæg til drøftelse efter henvendelse fra ph.d.-programledere om udvalgets holdning til arbejdstidsaftalen for bedømmelse af ansøgninger.
Den nye ordlyd er:
“22 timer pr. år pr. medlem i ph.d.-programmer med un der 35 indskrevne studerende
30 timer pr. år pr. medlem i ph.d.- programmer med over 35 indskrevne studerende
Antallet opgøres hvert år 1. november gældende for det kommende
år.
Ph.d.-skoleleder kan efter skøn tildele op til 15 ekstra timer per medlem per år til de programmer hvor der er en særlig belastning i relation til bedømmelser.”
Se fakultetets arbejdstidsregler her: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/

12.45-13.00

Evt. og afslutning

Med venlig hilsen
Formand og næstformand
Kirsten Elisa Petersen & Miriam Madsen
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