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                    Dato: 22. september 2021 
        Reference: MDM/suba 

 
 

Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Ph.d.-udvalg den 22. 
september 2021 kl. 13.00 – 15.00 i NAT FAK SEKs frokoststue 
 

Deltagere: Lektor Michele Della Morte (formand), Lektor Thomas Ryttov, 
Lektor Kasper Reitzel, Ph.d.-skoleleder Barbara Guerra, ph.d.-studerende 
Mette S. Bohsen og vice ph.d.-skoleleder Suba S. Lindholm (referent). 
 
Afbud: Ph.d.-studerende Nicoline D. Jakobsen, ph.d.-studerende Nina Stiesdal 
og ph.d.-studerende Anne S. Hartebrodt.  
 
Dagsorden 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Referat:  
Dagsordenen blev godkendt uden kommentar. 
 
 

2. Nedlægning af den årlige centrale ph.d.-fejring 
 
Referat: 
Suba har været i kontakt med ledelsesgruppen der har godkendt, at man 
inviterede ph.d.-studerende, der var blevet færdige indenfor det sidste år med til 
NATs sommerfest. Ved festen vil PhD Awarden blive tildelt. Akademisk Råd har 
indvilliget i at fortsætte med at varetage opgaven for udvælgelse af kandidaten 
for NAT. Mette S. Bohsen spurgte ind til de ph.d.-studerende der var blevet færdig 
sidste år. Dette nye tiltag vil først gælde fra næste år og derfor var der desværre 
intet at gøre for de andre ph.d.-studerende.  
  

 
3. International Evaluering 2022 

 
Referat: 
Med udgangspunkt i drejebogen/tidsplanen for den internationale evaluering 
2022 udarbejdet af ph.d.-skolen diskuterede ph.d.-udvalget følgende: 
 
- Processen for udvælgelse af medlemmer til det internationale panel 
- Fokuspunkter til den internationale evaluering 
- Udvælgelse af interviewpersoner  
- Spørgeskemaundersøgelse  

 
    Ph.d.-udvalget besluttede, at hvert institut fremsender navne på medlemmer, der   
    kan indgå i det internationale panel. Ph.d.-skolen vil derefter tage kontakt til de  
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    indmeldte og aftale nærmere vedr. arbejdet i forbindelse med den internationale  
    evaluering. Ph.d.-skolen udarbejder en beskrivelse af arbejdsopgaven for  
    medlemmerne af panelet.  
 
    Udvalget har foreslået følgende fokuspunkter til den internationale evaluering og  
    punkterne vil blive endelig besluttet til det ekstra ordinære møde i november: 
 

- Internationalisering 
- On-boarding af international ph.d.-studerende 
- Relation mellem vejleder og ph.d.-studerende 
- Kønsfordeling/minoriteter 
- Formidling af forskning 
- Håndtering af fremtidige krisesituationer (herunder ministeriets 

kommunikation og fleksibilitet) 
- Employability / 21 st centry science skills (fakultets strategi) 
- Digitalisering (fakultets strategi) 

   
    Ph.d.-udvalget besluttede også, at udvalget står for at udvælge   
    interviewpersonerne til den internationale evaluering. Udvalget har besluttet,  
    at det internationale panel skal interview ph.d.-udvalget, ph.d.-skolelederen,     
    en ph.d.-vejleder fra hvert institut samt en ph.d.-studerende fra hvert institut.     
    Suba udarbejder en plan for disse interviews og fremsender en mail med  
    yderligere information omkring dette til ph.d.-udvalgsmedlemmerne.  
    
   Der skal indsamles data, der skal danne grundlag for ph.d.-skolens selv-       
   evalueringsrapporten og i den forbindelse udarbejdes der to  
   spørgeskemaundersøgelser. En til ph.d.-studerende og en til ph.d.-vejledere.   
   Spørgeskemaerne vil tage udgangspunkt i resultaterne fra undersøgelsen i 2015.  
   Resultaterne fra APV-undersøgelsen i oktober 2021 tages også med som data for   
   rapporten. Udvalget skal senest den 1. november melde spørgsmål ind til de to  
   undersøgelser og spørgeskemaundersøgelserne sendes ud januar 2022.  
 
   Ph.d.-udvalget besluttede at afholde et ekstraordinære møde i november for, at     
   drøfte de sidste ting vedr. den internationale evaluering. Mødet bliver afholdt   
   online.  

 
 

4. Sager behandlet af institutternes ph.d.-studieudvalg 
 
Referat: 
Ph.d.-udvalget tog sagerne til efterretning. 
 

 
5. Nyt fra ph.d.-skolelederen/ph.d.-skolen 
  

Referat: 
Intet 
 

6. Eventuelt 
 
Referat:  
Intet.  
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     Mødet sluttede kl. 14.30 
     Lektor Michele Della Morte (formand) 


