
 
 
 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet  

Fibigerstræde 5 

9220  Aalborg Øst 
Tlf. 9949  9608 

 

Sagsbehandler: 
Henrik Marcher Larsen/hml  
9940 7026 
hml@adm.aau.dk 

 

 

 
 

 

11. juni 2012 

Forretningsorden for Ph.d. Udvalget, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 

Aalborg Universitet  
 

Denne forretningsorden er udarbejdet på grundlag af AAU´s vedtægter §§ 34 samt Universitetsloven § 16b. 

Udvalgets sammensætning 

1. Ph.d. Udvalget (herefter Udvalget) består af 8 medlemmer, heraf 6 repræsentanter valgt af og 

blandt VIP, og 2 repræsentanter valgt af og blandt de Ph.d. studerende. 

 

2. Ph.d. udvalget indstiller fra sin midte 1 formand, udpeget blandt VIP og eventuelt en næstformand 

udpeget blandt de Ph.d. studerende til dekanen. 

 

3. I de tilfælde hvor Ph.d. skolelederen ikke er medlem af Udvalget, deltager denne i udvalgets møder 
uden stemmeret. 
 

4. I de tilfælde, hvor ph.d.-skolelederen er medlem af udvalget, tilbydes det program/institut, som 
skolelederen hører under, at sende en observatør til udvalgets møder uden stemmeret. 

 
5. Repræsentanter for VIP er valgt for 4 år ad gangen, mens Ph.d. studerende er valgt for 1 år. 

 

6. Valg af Udvalgets medlemmer sker efter de gældende valgregler. 

 

7. Udvalget sekretariatsbetjenes af Fakultetets Ph.d. sekretariat. 

 

Forberedelse af udvalgets møder 

8. Udvalget afholder mindst 5 møder årligt. Mødeplan forelægges Udvalget på årets sidste ordinære 

møde. 

 

9. Indkaldelse med dagsorden og bilag sendes elektronisk 5 hverdage før mødets afholdelse til 

medlemmer. Under særlige omstændigheder kan bilag eftersendes eller omdeles på mødet. 

 



 

10. Punkter med eventulle bilag, der ønskes på dagsorden, skal være formanden i hænde senest 10 

hverdage før mødets afholdelse.   

 

Mødets afholdelse og opfølgning 

11. Udvalget er beslutningsdygtigt, når halvdelen af Udvalgets medlemmer er til stede. 

 

12. Ved mødets begyndelse registreres de fremmødte i en tilstedeværelsesprotokol. 

 

13. Formanden leder møderne. I formandens fravær ledes mødet af et af Udvalgets øvrige 

medlemmer. 

 

14. Udvalgets afgørelser træffes ved simpelt flertal.  
 

15. Udvalget godkender dagsorden som første punkt på hvert møde. 

 

16. Udvalgets beslutninger, indstillinger og drøftelser fastholdes i et referat. 

 

17. Referat udsendes skriftligt og godkendes inden for 1 uge via e-mail.  

 

18. Dagsorden og referat fra hvert møde gøres offentligt tilgængelig på fakultetets hjemmeside. 

 


