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     Ph.d.-skolens sekretariat 

     26. februar 2014 

      

 

 

 

 

Referat af hhv. konstituerende og ordinært møde i  

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 

tirsdag den 25. februar 2014  
 

 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen, Kim Klyver, Thomas Derek Robinson, Isabelle Mairey, Kristian 

Skagen, Christian Højer Schjøler, Markus Becker (observatør), Dorte Cohrt Nebel (ph.d.-skolens 

sekretariat) og Charlotte Pilgaard Møller (referent). 

Afbud fra: Dannie Kjeldgaard, Ole Hammerslev, Jesper Normann Breinbjerg og Michael Baggesen 

Klitgaard. 

Christian Schjøler forlod mødet under pkt. 5. 

 
 

Konstituerende møde: 

 
1. Valg af formand 

Ph.d.-udvalget besluttede at indstille Jørgen T. Lauridsen som formand for ph.d.-udvalget. 

 

2. Valg af næstformand 

Ph.d.-udvalget besluttede at indstille Kristian Skagen som næstformand for ph.d.-udvalget. 

 
Ordinært møde: 

 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 23. september 2013 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser 

 Opsummering af synspunkter fra deltagerne i karriereseminaret ”Muligheder og 

karriereforløb efter opnåelse af ph.d.-graden” for alle samfundsvidenskabs ph.d.-

studerende 25.-26. november 2013. Roser: Stor tilslutning til seminaret. God 

anledning til at møde andre ph.d.-studerende og til netværksdannelse på tværs af 

ph.d.-skolens ph.d.-programmer. Kritikpunkter: Manglende interaktion mellem 

oplægsholdere og deltagere. Uheldige afbud fra oplægsholdere pga. sygdom. Et 

enkelt oplæg var på dansk, hvilket var uheldigt ift de engelsksprogede deltagere. For 

lidt fokus på egentlig karriereudvikling. Manglende forventningsafstemning mellem 

deltagere og oplægsholdere. Forslag til temaer for fremtidigt karriereseminar: 
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Internationalisering af forskning. Hvordan opbygger man sit forskningsnetværk og 

sin performance efter opnåelse af ph.d.-graden og i den videre karriere? Hvordan 

formidler man over for det omgivende samfund? Der bør overvejes en todeling af 

programmet bestående af et fælles program efterfulgt af opdeling på ph.d.-

programmer og evt. indskrivningsformer. 

 Jørgen T. Lauridsens orienterede om møde i SDUs Ph.d.-råd 6. februar.   

 Kompetence-og organisationsudvikling, HR-service/SDU udbyder i 2014 

tværfakultært karriereudviklingforløb for ph.d.-studerende. Materiale om 

karriereudvilingsforløbet sendes ud til alle ph.d.-studerende. Tilmeldingsfrist til 

ph.d.-skolens sekretariat 25. marts 2014. 

 Jørgen T. Lauridsen orienterede om delprojekt under De Studerende i Centrum. 

Rapport vedr. delprojektet Forskningsrettet talentudvikling med henblik på job som 

forsker er udarbejdet af en arbejdsgruppe forankret i Ph.d.-rådet. Rapporten sendes 

til ph.d.-udvalgets medlemmer. Der vil blive afholdt seminar 12. maj kl. 12-16 i 

lokale 95 på SDU for ph.d.-rådet og samtlige ph.d.-udvalg på SDU med præsentation 

af talentprogram fra Ph.d.-rådet samt efterfølgende paneldebat. Ph.d.-rådsformanden 

sender invitation ud snarest. 

 

3. Udpegning af ph.d.-studerende som observatør i Akademisk Råd 

Ph.d.-udvalget besluttede at udpege Thomas Derek Robinson som observatør i Akademisk 

Råd.  

Samtidigt besluttede ph.d.-udvalget at udpege Isabelle Mairey som repræsentant for de 

ph.d.-studerende i SDUs Ph.d.-råd. 

 

4. Skabelon til evaluering af ph.d.-skolens kurser 

Ph.d.-udvalget tilsluttede sig det fremlagte udkast til evalueringsskabelon med enkelte 

tilføjelser. Den tilrettede skabelon sendes i skriftlig høring i ph.d.-udvalget med henblik på 

endelig godkendelse af evalueringsskabelonen. 

 

5. International evaluering af ph.d.-skolen 

Ph.d.-skolen igangsatte i 2013 en international evaluering af ph.d.-skolen. Evalueringen har 

haft til formål at tilstræbe en vurdering og international benchmarking af kvaliteten af ph.d.-

skolens aktiviteter, herunder vejledning, studieforløb, færdiggørelsestider og- procenter, 

forskningens kvalitet i forhold til internationale standarder – herunder bedømmernes 

vurderinger af afhandlingernes internationale niveau, internationale aktiviteter under ph.d.-

uddannelsen – herunder internationale forskningsnetværk og projekter samt udlandsophold. 

Den internationale evaluering har været formuleret således, at evalueringen har haft et 

konkret udviklingsorienteret sigte, som fokuserer på de aspekter af ph.d.-uddannelsen, som 

ph.d.-skolen umiddelbart har mulighed for at påvirke mhp at kunne styrke kvaliteten af 

ph.d.-uddannelsen.  Som grundlag for evalueringen har ph.d.-skolen med inddragelse af 

ph.d.-udvalget, dekan, institutledere og ph.d.-koordinatorer udarbejdet en skriftlig 

selvevalueringsrapport, som efterfølgende er blevet bedømt af et internationalt 

evalueringspanel bestående af en dansk evaluator og to udenlandske. Ph.d.-skolen modtog i 

januar 2014 evalueringsrapporten.  



 

 

3 

 

Jørgen T. Lauridsen præsenterede evalueringsrapporten og ph.d.-skolens foreløbige udkast 

til fremadrettet handlingsplan. Sammenfattende vurderer evalueringskomiteen, at ph.d.-

skolen er velfungerende i sin nuværende form. 

På baggrund af evalueringsrapporten vil ph.d.-skolen med inddragelse af ph.d.-udvalget og 

dekanen udarbejde oplæg til udmøntning af forslagene. 

For at sikre den fornødne tid til grundig drøftelse af evalueringsrapporten blev det besluttet 

at behandle det fremlagte udkast til handlingsplan ad to omgange - første del på mødet 25. 

februar og anden del på førstkommende møde i ph.d.-udvalget.  

Der var enighed i ph.d.-udvalget om at fremsætte forslag til igangsættelse af initiativer 

omkring: 

 Mere detaljerede og eventuelt hyppigere brugerundersøgelser vedr. de ph.d.-

studerendes tilfredshed med ph.d.-studiet. 

 Indførelse af slutevaluering af ph.d.-forløbet efter afhandlingen er bedømt 

som styringsredskab ift den fortsatte kvalitetsudvikling af ph.d.-uddannelsen. 

 Bedre støtte til optimal interaktion mellem ph.d.-studerende inden for samme 

ph.d.-program på tværs af geografi. 

 Kursusudbuddet og de ph.d.-studerendes kursusportefølje vurderes i 

evalueringsrapporten at være for heterogene. Fokus på flere og mere 

målrettede kurser og på kursussammensætning inden for de enkelte ph.d.-

programmer for at sikre at de ph.d.-studerende tilegner sig basisviden og at 

kurser dermed ikke udelukkende sammensættes på individplan. 

 Mentorordning (funktionen forankres hos en ph.d.-studerende, som har været 

indskrevet i min. 6 måneder) implementeres og systematiseres på alle 

institutter med henblik på sikring af optimal indslusning af nye ph.d.-

studerende. 

 Nedsættelse af udvalg under ph.d.-udvalget med det formål at undersøge 

blandt andet mulige årsager til at frafaldsprocenten er 50 % højere for 

kvindelige ph.d.-studerende samt det faktum at kvinder er mindre tilfredse 

med vejledningen. Udvalgsarbejdet skal munde ud i en rapport om tiltag som 

kan mindske frafaldet blandt kvinder og afdække mulige årsager til at 

kvinder er mindre tilfredse med vejledningen. 

 Vejledningen skal fortsat kvalitetsudvikles. Vejlederkurser for både nye og 

erfarne ph.d.-vejledere.  

Selvevalueringsrapporten, evalueringskomiteens rapport og ph.d.-skolens fremadrettede 

handlingsplan vil blive offentliggjort på ph.d.-skolens hjemmeside. 

 

6. Opgørelse over de færdiguddannedes beskæftigelse 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

7. Ph.d.-kurser (Lukket punkt) 

 Advanced Topics in Empirical Asset Pricing (University of British Colombia): 

Godkendt med 10 ECTS. 

 Advanced Topics in Theoretical Asset Pricing (University of British Colombia): 

Godkendt med 10 ECTS. 
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 Questionnaires in Clinical and Public Health Research: Development, Validation and 

Evaluation (University of Copenhagen): Godkendt med 5 ECTS. 

Forhåndsgodkendelse af nyoprettede ph.d.-kurser 

 Conceptual Paper Development and Theory Building in Management and 

Organisation Studies (Syddansk Universitet): Godkendt med 5 ECTS ud fra ph.d.-

skolens retningslinjer for kursusgodkendelse/ECTS-vægtning af kurser. 

 Advanced Legal Research in the Area of Financial Law – Methodical Questions and 

Dilemmas (Syddansk Universitet): Godkendt med 2 ECTS. 

 

8. Eventuelt 

 Dagsorden og bilagsmateriale til ph.d.-udvalgets møder: Ph.d.-udvalget vil 

fremadrettet modtage bilagsmateriale til ph.d.-udvalgsmøderne som vedhæftede pdf-

filer. Dog vil bilagsmateriale til vurdering af kursusansøgninger kunne tilgås via 

link. 

 

 

 

 

 

 

  

 

     /Charlotte Pilgaard Møller 

      Sekretær for ph.d.-udvalget 
        
     

  


