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                    Dato: 15. december 2021 
        Reference: MDM/suba 

 
 

Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Ph.d.-udvalg den 15. 
december 2021 kl. 13.00 – 15.00 
 

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

 
Referat:  
Dagsordenen blev godkendt uden kommentar.  
 
 

2. Godkendelse af medlemmer for det internationale panel 
 
Referat: 
Ph.d.-udvalget godkendte de indsendte medlemmer. Ph.d.-skolen kontakter 
medlemmerne og aftaler nærmere vedrørende arbejdet med den internationale 
evaluering.  
 

 
3. Spørgeskemaundersøgelse for vejleder og ph.d.-studerende 

 
Referat: 
Ph.d.-udvalget godkendte spørgeskemaundersøgelserne med nogle enkelte 
kommentarer. Spørgeskemaerne bliver sat op i SurveyXact og udsendt i starten af 
det nye år.  
 
 

4. Resultater fra APV for ph.d.-studerende  
 
Referat: 
Ph.d.-udvalget var generelt enige om, at de emner der skal fokuseres på er stress 
og ensomhed. Udvalget diskuterede, at der kan være flere årsager til hvad der 
stresser de ph.d.-studerende. Udvalget vil næste år arbejde videre med emnerne. 
I første omgang vil ph.d.-udvalget gerne have, at ph.d.-skolen udsender 
information om arbejdspsykologen til de ph.d.-studerende hvert 3-4 måned. 



Det Naturvidenskabelige 

Fakultet 

 

 

Side 2 af 2 

Denne mail skal også sendes til MUS afholderne på de forskellige institutter. 
Ph.d.-skolen tager kontakt til institutterne og opfordrer dem til at få Birgitte A. 
Zethsen ud til at holde et oplæg omkring ”Stress og dets forebyggelse”. 
 
 

5. Godkendelse af ph.d.-kursus (FKF) og (IMADA) 
      
     Referat: 

Ph.d.-udvalget godkendte kurserne med nogle enkelte kommentarer.  
    
 
6. Sager behandlet af institutternes ph.d.-studieudvalg 

  
Referat:   
Ph.d.-udvalget tog sagerne til efterretning.  
 
 

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

Referat: 
Orientering om ledelsesmødet – Ph.d.-skoleleder Barbara Guerra gav en kort 
introduktion til hvad hun havde gennemgået på ledelsesmødet. Ledelsesgruppen 
tog oplægget til efterretning.   
 
Orientering om PhD Day – Ph.d.-skoleleder Barbara Guerra fortalte kort, at det 
havde været en god dag med rigtig fint indhold og god feedback. Antal af 
deltagere var skuffende og ph.d.-skolen vil arbejde på, hvordan man kan få flere 
ph.d.-studerende til at deltage næste gang.  
 
Status på valg til ph.d.-udvalget – Formanden for Ph.d.-udvalget gav en kort 
introduktion af de valgte medlemmer for næste år.   
 
 

8. Eventuelt 
 
Referat:  
Formanden takkede de afgående medlemmer for deres indsats og samarbejdet.  

 
     Mødet sluttede kl. 14.40 
      


