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     Ph.d.-skolens sekretariat 
     27. juni 2012 
      

 
 

Referat af møde i Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
mandag den 25. juni 2012  

 
 
Tilstede: Asbjørn Sonne Nørgaard (formand), Karsten Naundrup Olesen, Jørgen T. Lauridsen, Thim 
Prætorius, Ayo Næsborg-Andersen, Søren Hesel, Niels Ejersbo (observatør) og Charlotte Pilgaard 
Møller (referent). 
Fraværende med afbud: Pia Geisby Erichsen, Dannie Kjeldgaard, Kim Klyver, Thomas Ottersen og 
Markus Becker (observatør). 
Niels Ejersbo forlod mødet efter pkt. 7. 
 

 
 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 28. februar 2012 
Referatet blev godkendt med bemærkning fra Ayo Næsborg-Andersen vedr. pkt. 6: Det skal 
præciseres, at Ayo Næsborg-Andersen ikke er permanent tovholder på etablering af netværk 
på tværs af fakultetets ph.d.-studerende, men har sagt ja til at tage initiativ til at kontakte 
ph.d.-skolens ph.d.-studerende mhp. at undersøge, om der er tilslutning til initiativet. Ph.d.-
udvalgets sekretær sørger for at sende e-mailadresser på ph.d.-studerende til Ayo Næsborg-
Andersen. Ph.d.-udvalget fremhævede desuden betydningen af, at initiativet udspringer fra 
de ph.d.-studerende. 
 

2. Meddelelser 
 Orientering fra møde i Ph.d.-rådet 21. juni. Opslag af EliteForsk-priser og 

EliteForsk-rejsestipendier 2012: Uddannelsesministeriet har opslået 20 
rejsestipendier på DKK 300.000. Hver ph.d.-skole på SDU kan indstille én meget 
talentfuld ph.d.-studerende, der per september 2012 har mindst 1½ år tilbage af sit 
studium, og som planlægger et længerevarende ophold ved et af ”de allerbedste 
internationale forskningsmiljøer”. SDU’s Ph.d.-råd skal derpå lave en prioriteret 
indstilling af de 5 kandidater til ministeriet (Det Frie Forskningsråd), som træffer 
endelig afgørelse om tildelingen. På SAMF har ph.d.-skolen orienteret 
institutlederne og bedt om forslag til én kandidat fra hvert institut, hvor ph.d.-
skolelederen blandt de indkomne forslag vil vælge én kandidat fra SAMF, som vil 
blive mellem de 5 kandidater, som SDU indstiller til rejsestipendiet. Forslag til 
indstillinger skal mailes til Charlotte Pilgaard Møller, ph.d.-skolens sekretariat,  
senest 10. august. Ph.d.-rådet har vedtaget følgende proces for samlet indstilling: Et 
to-mandsudvalg bestående af ph.d.-skolelederne Hans Jørn Kolmos (SUND) og 
Asbjørn Sonne Nørgaard (SAMF) prioriterer de fremsendte kandidater, og indstiller  
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Ph.d.-rådets kandidater til rektor. Tværfakultære, generiske kurser og 
kompetenceudvikling af ph.d.-studerende: Tværfakultære, generiske kurser 
afholdes, som udgangspunkt, i regi af SDUs Kompetence- og organisationsudvikling 
(Jakob Ejersbo). Jakob Ejersbo - og evt. Rådets formand – sikrer, at de fem ph.d.-
skoler får mulighed for at give input til vedtagne/planlagte kursers indhold samt evt. 
form/varighed for derved at sikre, at kurserne er så relevante som muligt for alle 
hovedområder. Jakob Ejersbo sender samlet pamflet til ph.d.-skolerne, som 
udelukkende vedrører kurser for ph.d.-studerende. International evaluering: Ph.d.-
skolerne vil gennemføre en international evaluering, der som minimum skal 
indeholde følgende to temaer: 1) Forskningens kvalitet i forhold til internationale 
standarder, 2) Internationale aktiviteter under ph.d.-uddannelsen. Ph.d.-skolerne 
forpligter sig til at evaluere disse overordnede temaer på baggrund af de metoder og 
indikatorer, som de finder mest hensigtsmæssige. 

 Erfa-møde i ph.d.-koordinatorgruppen 28. august: Der er stor tilslutning til Erfa-
initiativet blandt ph.d.-koordinatorerne. Første møde afholdes 28. august i Odense. 
Initiativet har bl.a. til formål at skabe et forum for erfaringsudveksling, og hvor man 
kan søge råd og inspiration til arbejdet som ph.d.-koordinator. Ph.d.-koordinator 
Karsten Naundrup Olesen er tovholder på initiativet. Ph.d.-skolelederen deltager i 
første møde, og vil informere om nye tiltag på ph.d.-området/give status på ph.d.-
området (national kursusportal, fordeling af ph.d.-kursusmidler, nye regler på ph.d.-
området etc. 

 Lancering af PhD Portalen: SDU har udviklet PhD Portalen, hvor ph.d.-studerende 
fra 1. juni har fået on-line adgang til ph.d.-skolernes registrerede stamdata omkring 
den enkelte ph.d.-studerendes studium, fx godkendte kursusaktiviteter, evalueringer, 
orlov m.v.  

 Lektor Martin Klatt er udpeget som ny ph.d.-koordinator ved Institut for 
Grænseregionsforskning fra 1. september. 
 

3. Udpegning af ph.d.-studerende som observatør i Akademisk Råd 
Ph.d.-udvalget besluttede at udpege Søren Hesel, Inst. f. Virksomhedsledelse og Økonomi, 
som ny observatør i Akademisk Råd i stedet for Stig Hebbelstrup Jensen, Inst. f. 
Statskundskab. 
 

4. Brugerundersøgelse blandt ph.d.-skolens ph.d.-studerende 
For løbende at kunne forbedre og udvikle ph.d.-uddannelsen har ph.d.-skolelederen i samråd 
med ph.d.-udvalget undersøgt Tilfredshed, integration og arbejdsbetingelser blandt ph.d.-
skolens ph.d.-studerende via en anonym, spørgeskemabaseret analyse. Kun ph.d.-
skolelederen vil få adgang til data. Undersøgelsen er nu afsluttet, og svarprocenten samt 
kønsfordelingen på svar har været god. Ph.d.-skolelederen præsenterede mønstrene i den 
foreløbige analyse for ph.d.-udvalget. Ph.d.-skolelederen vil arbejde hen imod at 
undersøgelsen skal munde ud i en bred rapport, hvor de signifikante forskelle og særlige 
opmærksomhedspunkter/indsatsområder for hvert institut fremhæves/identificeres. 
Oplægget til den endelige rapport vil blive sendt i høring blandt ph.d.-udvalgets 
studenterrepræsentanter inden rapporten præsenteres for institutlederkredsen i efteråret 
2012. 
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5. National ph.d.-kursusportal 

Hjemmeside for alle ph.d.-kurser udbudt i Danmark forventes at være klar til at blive sat i 
drift den 1. september 2012. Det vil fremadrettet være et krav i forhold til godkendelse af 
kurser, at de er annonceret i ph.d.-kursusportalen. 
 

6. Fordeling af ph.d.-kursusmidler 
Ph.d.-skolelederen orienterede om Notat vedr. forslag til fordelingen af fakultetsmidler til 
ph.d.-kurser, som blev præsenteret på Institutledermødet 19. juni 2012. Der var bred enighed 
i institutlederkredsen om at støtte op omkring notatet. 
De tidligere nationalt bevilgede midler til Forskeruddannelses-programmer (FUP, også 
kaldet KUF-midler) bortfalder fra og med 2012. Dette har betydet, at universiteterne har fået 
disse midler direkte over FL, og på SDU er 66 % af midlerne fordelt videre til fakulteterne/ 
ph.d.-skolerne, som er ansvarlige for kursus-udbuddet og kvalitetssikringen af samme. 
Midlerne fordeles ift. ph.d.-produktionen (med et tillæg på 10 % til ’de våde’ områder) og 
vil således kunne variere i årene, der kommer – også hvis fx produktionen på SUND, som 
forventeligt, stiger. Som det ser ud lige nu vil SAMF kunne forvente følgende indtægt i de 
kommende år, inkl. 10 % overhead til fakultetet: 
 

2012 (t.kr.) 2013 2014 2015 
732 2108 2308 2283 

 
Målsætningen er, at pengene i størst muligt omfang går til ph.d.-kurser for derved at sikre,  

 at de ph.d.-studerende har mulighed for at deltage i høj-kvalitetskurser,  
 at ph.d.-skolens udbud af generiske kurser er på et tilstrækkeligt niveau, så alle 

fagområder er dækket, 
 at der er mulighed for at udbyde mere specialiserede og/eller tværvidenskabelige 

kurser og gerne profilere os med anerkendte oplægsholdere, 
 en smidig og effektiv administration af kursusafviklingen. 

Et realistisk estimat på fakultetets samlede udbud af kurser vil ligge på ca. 18-20 kurser 
årligt.  
Der er foreslået følgende fordeling af ph.d.-kursusmidler: 

 hvert institut får 10.000 kr. per ph.d.-studerende ÅV, uanset finansiering og 
indskrivningsform – dvs. 1.000 kr. per ECTS-point. 

 får 35.000 kr. per (standard) kursus de udbyder. 
Ph.d.-skolen har tilbudt, at administrationen af kurser udbud af fagmiljøer og institutter ved 
fakultetet administreres af ph.d.-skolens sekretariat med det formål at opbygge erfaring med 
en smidig kursusafvikling og service samt sikre et fuldt annonceret kursusudbud fra den 
samlede ph.d.-skole samt en kvalitetssikring (evalueringer m.v.). Der vil desuden blive 
mulighed for at søge ph.d.-skolelederen om tilskud til særlige kurser af høj international 
standard, der involverer internationale kursusledere. 
 

7. Drøftelse af procedure for godkendelse af kurser 
Ph.d.-udvalget drøftede det fremlagte forslag til godkendelsesprocedurer for kurser.  
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På ph.d.-udvalgsmødet 28. februar 2012 blev det besluttet at give ph.d.-skolelederen 
delegationsbeføjelse til iht. Ph.d.-skolens retningslinjer og administrativ praksis 
administrativt at godkende kursusaktivitet. Det drejer sig om: 1) de ph.d.-studerendes 
deltagelse i konferencer, 2) de ph.d.-studerendes deltagelse i kurser afholdt på andre 
samfundsvidenskabelige ph.d.-skoler i Danmark, 3) kurser afholdt af 
forskeruddannelsesprogrammer, hvor fakultetet deltager, 4) kurser taget på anerkendte 
udenlandske universiteter (hovedsageligt UK/USA), hvor niveau og omfang er klart 
gennemskueligt.  
Det blev besluttet, at øvrige kurser fortsat vil blive fremlagt til godkendelse i ph.d.-udvalget. 
For at give ph.d.-udvalget et overblik over de godkendte kursusaktiviteter blandt ph.d.-
skolens ph.d.-studerende var der opbakning til, at ph.d.-skolen fremlægger en årlig 
afrapportering over administrativt godkendte kursusaktiviteter. Oversigten vil indeholde 
oplysninger om typer af kurser (fx kandidat-, ph.d.-kurser, seminar, workshops samt 
konferencer), kursusudbyder, varighed og ECTS-point. Oversigten vil udelukkende 
indeholde administrativt godkendt kursusaktivitet, der ikke tidligere har været behandlet i 
ph.d.-udvalget, og hvor der ikke foreligger præcedens. Første afrapportering til ph.d.-
udvalget vil ske ved afslutning af akademisk år 2012/2013.  
 

8. Ph.d.-kurser  
Lukket punkt 

 Academic Writing (University of California San Diego): Godkendt med 3 ECTS.  
 Advanced Freight Modelling and Trade (The Baltic Exchange, London): Godkendt 

med 2 ECTS. 
 Analysis of Productivity and Innovation Using Advanced Economic Methods 

(University of Stavanger): Godkendt med 10 ECTS. 
 Economics of Natural Resources (University of California San Diego): Der ønskes 

yderligere information om kursusindhold og niveau for at der kan tages stilling til 
ECTS-vægtning og godkendelse af kurset. Formanden blev bemyndiget til at 
indhente yderligere dokumentation og færdigbehandle ansøgningen. 

 Efficiency and Productivity (UMB School of Economics and Business): Godkendt 
med 3 ECTS efter ph.d.-skolens retningslinjer, da der ikke foreligger dokumentation 
for præsentation af paper.   

 Fragmentation as Expertization. Rethinking the Fragmentation and 
Constitutionalisation of International Law (University of Warsaw): Godkendt med 2 
ECTS. 

 Freight Derivatives and Shipping Risk Management (The Baltic Exchange, London):  
Godkendt med 2 ECTS. 

 International Research Workshop (Akademie Sankelmark): Kan ikke godkendes på 
det foreliggende grundlag. Formanden blev bemyndiget til at indhente yderligere 
oplysninger og færdigbehandle ansøgningen. 

 Knowing and the Known: Philosophy of Social Sciences (University of Vienna): 
Godkendt med 2 ECTS. 

 Market Microstructure (Norwegian Business School): Godkendt med 6 ECTS.  
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 Microeconomics B and C (University of California San Diego): Der ønskes 
yderligere information om kursusindhold og niveau for at der kan tages stilling til 
ECTS-vægtning og godkendelse af kurset. Formanden blev bemyndiget til at 
indhente yderligere dokumentation og færdigbehandle ansøgningen. 

 Open Innovation and Open Business Models (ESADE Business School): Der ønskes 
yderligere information om kursusindhold for at der kan tages stilling til ECTS-
vægtning og godkendelse af kurset. Formanden blev bemyndiget til at indhente 
yderligere dokumentation og færdigbehandle ansøgningen. 

 Retsfilosofi – Teori og metode (Göteborg Universitet): Godkendt med 3 ECTS. 
 Strategic Behavior in Fisheries: Applied Coalition Game Modelling (Helsinki 

University): Der ønskes yderligere information om kursusindhold og niveau for at 
der kan tages stilling til ECTS-vægtning og godkendelse af kurset. Formanden blev 
bemyndiget til at indhente yderligere dokumentation og færdigbehandle 
ansøgningen. 

 Workshop in Social Network Analysis 2009/2010 (University of Kentucky): Der 
ønskes yderligere information om kursusindhold for at der kan tages stilling til 
ECTS-vægtning og godkendelse af kurset. Formanden blev bemyndiget til at 
indhente yderligere dokumentation og færdigbehandle ansøgningen. 
 

Forhåndsgodkendelse af kursusaktivitet på SDU  
 Ph.d.-kursus: Econometrics with Application to Health Economics: Godkendt med 5 

ECTS. Det blev ligeledes godkendt, at kurset konkret kan godkendes som 
selvstudium i 2012, da kurset først udbydes som regulært kursus i 2013. 

 
9. Eventuelt 

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

  


