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     Ph.d.-skolens sekretariat 
     15. februar 2012 
      
 

 
 
 

Indkaldelse til møde i Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13:00 

 i mødelokalet v/Inst. for Marketing og Management 
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 15. september 2011 
 

2. Meddelelser 
 Efter indstilling fra de ph.d.-studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

og anbefaling fra dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Jesper 
Strandskov, har rektor den 23. januar 2012 godkendt, at Thomas Ottersen (Institut 
for Grænseregionsforskning), Ayo Næsborg-Andersen (Juridisk Institut), Pia Geisby 
Erichsen Jensen (Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse), Søren Hesel 
(Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi) og Thim Prætorius (Institut for 
Sundhedstjenesteforskning – Forskningsenheden for Sundhedsøkonomi) udpeges 
som repræsentanter for de studerende i ph.d.-udvalget med en funktionsperiode indtil 
nyvalg. 

 Etablering af SDUs ph.d.-råd godkendt på Direktionsmødet 14. december 2011. 
 Evalueringsresultaterne af SDUs fælles kursus for ph.d.-vejledere 25.-26. januar 

2012 viser stor tilfredshed med forløbet. 
 Engelsksproget ph.d.-vejlederkursus afholdes 23.-24. maj 2012 på Syddansk 

Universitet. Frist for tilmelding 20. april 2012. Kursusbeskrivelse og tilmelding: PhD 
supervisor training course - 23rd and 24th of May  

 Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings besøg på SDU 23. januar 2012 
vedr. ph.d.-satsningen. 

 Statens Center for Kompetenceudvikling har bevilget 400.000 kr. til et 
udviklingsforløb for 68 ph.d. studerende. Projektet kører i 2012 parallelt på 4 
universiteter: Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og 
Århus Universitet. Projektet er forankret på SDU. Hvert universitet kan indstille 17 
ph.d. studerende til programmet. Det overordnede mål med dette karriereprogram er 
at bidrage til at øge universiteternes fokus på talentpleje og ph.d. kandidaternes 
fortsatte karriereudvikling, og således bidrage til at smidiggøre ph.d. processen som 
helhed. Vores målsætning er, at deltagerne får mulighed at udvikle nogle vigtige 
personlige kompetencer, og får værktøjer til, hvordan de kan arbejde med sin egen 
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karriereudvikling. Det er gratis at deltage og deltagerne skal regne med at bruge ca. 
40 timer samlet på forløbet, svarende til 1.5 ECTS. Tilmelding til karrierekonsulent 
Monika Janfelt, janfelt@sdu.dk senest 27. februar 2012. 

 Brugerundersøgelse blandt ph.d.-skolens ph.d.-studerende. 
 Erfa-initiativ blandt ph.d.-skolens ph.d.-koordinatorer. 
 Ph.d.-studerende, der ophører uden ph.d.-grad – de seneste års udvikling. 

  
3. Indstilling af næstformand for ph.d.-udvalget 

Ph.d.-udvalget indstiller næstformand blandt de ph.d.-studerende. 
 

4. Timenormen for medvejledere 
Oplæg fra Karsten Naundrup Olesen. 
 

5. National ph.d.-kursusportal 
Status for arbejdet med implementering af hjemmeside for ph.d.-kurser i Danmark. 
 

6. Erfa-initiativ blandt ph.d.-skolens ph.d.-studerende 
Nystartede ph.d.-studerendes ønske om at møde ph.d.-skolens øvrige ph.d.-studerende. 
Oplæg fra Ayo Næsborg-Andersen. 
 

7. Organisering af ’English Writing Course’ 
Forslag til organisering af kurset. 
Bilag vedlægges til ph.d.-udvalgets medlemmer. 
 

8. Ph.d.-kurser  
Lukket punkt 
Godkendelse af ph.d.-kurser. 
Bilag vedlægges til ph.d.-udvalgets medlemmer. 
Drøftelse af godkendelsesprocedure – herunder praksis, udvikling, ph.d.-udvalgets rolle, 
opfølgning på den enkelte ph.d.-studerendes profil. 
 

9. Eventuelt 
 

 
 
Asbjørn Sonne Nørgaard 
Formand for ph.d.-udvalget   
 
     /Charlotte Pilgaard Møller 
      Sekretær for ph.d.-udvalget 
        
     

 


