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Referat af møde i Akademisk Råd den 25. oktober 2016 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. Formanden bød velkommen til Jette Baagø 
Klockmann, der pr. 1. august 2016 er indtrådt i rådet i stedet for Christina 
Lysbjerg Mogensen og til Bo Holm, der var suppleant for Dorthe Jørgensen. 
 
 

Punkter til drøftelse 
 

2. Dobbeltpublicering og selvplagiering  
 
På mødet i Akademisk Råd den 27. september 2016 drøftedes emnet "Dob-
beltpublicering og selvplagiering". 

Efterfølgende har Akademisk Råd den 30. september 2016 modtaget mail 
med diverse materialer fra ph.d. administrationen om emnet. 
 
Sagen blev efter aftale på mødet den 27. september 2016 forelagt på ny med 
henblik på at drøfte, om der er behov for yderligere orientering om reglerne. 

Prodekan Anne Marie Pahuus deltog som leder af ph.d. skolen i punktet og 
fortalte, at Ph.d.-skolens retningslinjer revideres efter grundige drøftelser i 
ph.d.-udvalg og med ph.d.-programlederkredsen, og at de derefter skal tiltræ-

Møde den: Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 13.30-14.30 
Sted: Aarhus, CUDiM, 5620, lok. 136og Emdrup lokaleD118  
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.6/2016) 
 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Jette Baagø Klockmann, 
Hanne Karina Bruun, Birgit Eriksson, Eva Gulløv, Bo Holm, Stefan Iversen, Niels Nørkjær 
Johannsen, Joachim Slot Larsen, Mark Sedgwick, Søren Sandager Sørensen, Jens Thestrup 
Toft  
 
Observatører: Katrine Solvang Larsen, Gitte Pappe Ludvigsen  
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Gæster: Prodekan og leder af ph.d. skolen Anne Marie Pahuus 
Afbud: Dorthe Jørgensen, Lise Skanting, Martin Friis Andersen, Rikke Toft 
Nørgaard, Daniel Anthony Slater 
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des af dekanen. Akademisk Råds opfordring på mødet i Akademisk Råd den 
27. september 2016 til - i lyset af den seneste præcisering fra praksisudvalget - 
at gå retningslinjerne igennem mht. beskrivelsen af kvalifikationseksamen på 
den fleksible ph.d.-ordning (4+4 – specialet) blev taget til efterretning, samti-
dig med at det fra ph.d.-skolelederens side blev understreget, at de faglige tra-
ditioners forskellighed skal kunne rummes i reglerne. Prodekanen understre-
gede samtidig vigtigheden af, at en evt. præcisering af reglerne sikrer den 
nødvendige balance mellem faglig progression i et forskeruddannelsesforløb 
på den ene side og den studerendes sikkerhed for at opretholde muligheden 
for afstigning efter A-delen (med kandidatgrad) i det fleksible ph.d.-forløb på 
den anden side. De eksisterende regler for kvalifikationseksamen var beregnet 
på at sikre de ph.d.-studerendes mod efterfølgende at møde formelle vanske-
ligheder ved forsvar og bedømmelse. 
 
Et af de spørgsmål som rådets medlemmer rejste, er hvordan dele af specialet 
kan indgå i den efterfølgende ph.d.-afhandling.  Nogle udtrykte bekymring 
for, at den studerende risikerer at indlevere et speciale af dårligere kvalitet, 
fordi denne undlader at anvende materiale, f.eks. accepterede/publicerede ar-
tikler, med henblik på at kunne lade disse indgå i ph.d.-afhandlingen, mens 
andre lagde vægt på at de gældende regler sikrer den ph.d.-studerende mod 
formelle vanskeligheder ved bedømmelsen/forsvaret. Det fremgik på mødet, 
at kravet til specialet for at kunne gå videre i ph.d.-forløbet er, at det skal være 
bestået, og at der er et tæt samarbejde med censorerne om bedømmelse af 
4+4-specialer.   Rådet udtryk for vigtigheden af, at reglerne var klare og af, at 
de var formidlet til ph.d.-vejledere og ph.d.-studerende, således at man und-
gik stress og usikkerhed pga. formalia. 
 
Dekanen og prodekanen takkede for indlæggene, og oplyste, at Rådets kom-
mentarer på dette og forrige møde vil indgå i en dialog mellem ph.d.-
skoleledelsen og de ansvarlige for organisering af vejlederkurser (CUDiM).  
Herunder kan indgå tilbud om, erfaringsudveksling blandt vejledere om vej-
ledning af ph.d.-studerende i netop specialefasen. Fakultetet vil intensivere 
informationen om reglerne. 
 
Flere medlemmer af Akademisk Råd gav udtryk for forbehold over for 4+4 
ordningen. Dekanen bemærkede, at 4+4-ph.d.-studerende ved optag og for-
svar blev bedømt som andre ph.d.-studerende, og at de i forhold til gennemfø-
relse og videnskabelig kvalitet klarede sig mindst så godt som andre ph.d.-
studerende. Nøglehensynet er ifølge dekanen at rekruttere de dygtigste. De-
kanen forventer, at ordningen vil spille fint sammen med det eliteoplæg, som 
forventes udsendt af ministeren i foråret 2017. Dertil skal føjes, at 4+4 model-
len indgår i den nationale ph.d.-evaluering, som forventes afsluttet i den 
nærmeste fremtid. Evt. tiltag må derfor også tage udgangspunkt i denne eva-
luering. 
 



 
 

    

Side 3/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

3. Næste møde 
Næste møde i Akademisk Råd er 14. december fra kl. 13.00 til 16.30. Det er et 
fælles møde i Aarhus, der starter med frokost. 
 

4. Eventuelt 
Intet 
 
 

Punkter til skriftlig orientering 
 
5 A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 1. til 30. september 2016   
og doktorgrad 13.oktober 2016 
 Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige ind-
stilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
 
 

Navn Titel Institut 
Martin Johannes Bech 
Hansen 

Creating Collaboration: Human Hubs 
and go-betweeners in Sino-foreign Uni-
versity collaboration. An thnographic 
and organisational perspective. 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

Jeanette Wassar Kirk Flow kultur og flow-stoppere - Præmis-
ser for implementering af screeninger og 
retningslinjer i sundhedsvæsenet. 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

Ann Katrine Bønneløk-
ke Soffer 

Caring for Plastic: An Ethnography of 
Simulation-based Training in Nursing 
Education. 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

Kirstine Kabel Danskfagets litteraturundervisning: Et 
casestudie af elevers skriftsproglige må-
der at skabe stillingtagen på i udskolin-
gen. 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Ud-
dannelse 

Nicolai Brodersen Han-
sen 

Materials in Participatory Design Pro-
cesses. 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Rasmus Kjærboe Collecting the Modern: Ordrupgaard 
and the collection museums of modern-
ist art. 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Nicolai von Eggers Ma-
riegaard 

Popular Sovereignty: Republicanism, 
and the Political Logic of the Struggles of 
the French Revolution. 

Institut for Kultur og 
Samfund 

 
 Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige ind-
stilling og den 13. oktober 2016 tildelt doktorgraden for nedennævnte afhandling:  

 
 



 
 

    

Side 4/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

Navn Titel Institut 
Nils Bubandt The Empty Seashell. Witchcraft and 

Doubt on an Indonesian Island. 
 

Institut for Kultur og 
Samfund 

 
 

 
5 B: Godkendt referat fra møde den 27. september 2016 
Referat af mødet den 27. september 2016 blev sendt i høring hos Akademisk Råd den 4. 
oktober. Referatet kan ses her:  
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/akademisk-raad/ 

 
 

Mødet sluttede kl. 14.45 
 

 
Merete Wiberg 

 
Formand 

Lone Plougmann Iversen 
 

Referent 
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