
 

 

 

 

 

 

Kommissorium for Danske Universiteters arbejdsgruppe for for-

skeruddannelse 

 

 

Arbejdsgruppens formål 

 

Arbejdsgruppen har til opgave at styrke de danske universiteters muligheder for at 

påvirke de politiske dagsordener vedrørende forskeruddannelse – både gennem 

indspil til Uddannelses- og Forskningsministeriet og gennem samarbejde med an-

dre organisationer.  

 

Arbejdsgruppen har til opgave at:  

 

- understøtte den faglige forankring af Danske Universiteters udvalg, dog pri-
mært de strategiske drøftelser og beslutninger vedrørende forskeruddan-
nelse i Forsknings- og Innovationspolitisk udvalg. 

 

- drøfte de indgåede aftaler vedr. nationalt samarbejde om ph.d.-kurser.  
 

- udveksle erfaringer og drøfte aktiviteter, udviklinger og udfordringer inden 
for forskeruddannelse samt at sammenlige administrative praksisser.   
 

 

Medlemskreds og formand 

 

Arbejdsgruppen består af en ledende medarbejder for forskeruddannelse fra hvert 

af de 8 universiteter samt en observatør udpeget af Rektorkollegiet for de Kunst-

neriske og Kulturelle Uddannelser. 

 

Formanden vælges af arbejdsgruppens midte. Dét universitet, som stiller med for-

manden, kan udpege et ordinært medlem foruden formanden.  

 

Tilrettelæggelse af arbejdsgruppens arbejde og sekretariatsbetjening 

 

Arbejdsgruppen afholder mellem 2 og 3 møder årligt og kan, hvis det findes nød-

vendigt, afholde ekstra møder. Mødedatoerne fastlægges for et år af gangen.  
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Danske Universiteters sekretariat står for den politiske og administrative betjening 

af arbejdsgruppen, med bistand fra formandens universitet. Arbejdsgruppen står 

dog selv for en væsentlig del af det tematiske indhold i gruppens arbejde og møder. 

 

Arbejdsgruppen udarbejder årligt et arbejdsprogram for det kommende år med 2-

4 centrale temaer med særligt fokus på udfordringer og muligheder, hvor der er 

behov for politisk aktion. 

 

Arbejdsgruppen har en naturlig relation til Forsknings- og Innovationspolitisk ud-

valg og forventes i vid udstrækning at spille en rolle i den faglige forberedelse og 

rådgivning af Forsknings- og Innovationspolitisk udvalg.  

 

Arbejdsgruppen kan pålægges opgaver af Danske Universiteters udvalg. 

 

Relation til eksterne interessenter 

 

Arbejdsgruppen kan efter behov mødes med relevante kontorchefer og faglige 

medarbejdere fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt medarbejdere fra 

andre interesseorganisationer. 

 

Arbejdsgruppen fungerer som skriftlig referencegruppe ift. udspil, høringer og hen-

vendelser, som kræver hurtig behandling.  

 

 

Godkendt af Ph.d.-arbejdsgruppen den 9. marts 2018 

 

 

 

  

 


