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Ph.d.-skolens sekretariat 
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Referat af møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
mandag den 8. maj 2017  

 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen (formand), Dannie Kjeldgaard, David Nicolas Hopmann, Amelie 
Theussen, Anna Schneider-Kamp, Emil Nørmark Sørensen, Mads Andreas Elkjær, Ole 
Hammerslev, Nina Dietz Legind (ph.d.-skoleleder) og Charlotte Pilgaard Møller (referent) 
Afbud fra: Kim Klyver og Thorsten Søgaard Krægpøth 
 
 

 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 1. februar 2017 
Referatet indstilles til godkendelse. 

 
2. Meddelelser 

• Der udskrives valg til ph.d.-udvalget i efteråret 2017 (medio september) for både 
repræsentanter for VIP og ph.d.-studerende. Tovholder for indsamling af 
opstillingslister for VIP er Jørgen T. Lauridsen, og for de ph.d.-studerende er det 
Emil Nørmark Sørensen. 

• Nyt område (Philoteket) åbnet på SDUB, Odense, dedikeret til ph.d.-studerende, 
hvor der vil blive afviklet ph.d.-caféer med både fagligt og socialt islæt: 
http://www.sdu.dk/phdcafe . Der vil være mulighed for at booke Philoteket til ph.d.-
relaterede arrangementer.  

• Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført et analysearbejde, der belyser 
kvaliteten og virkningerne af det øgede ph.d.-optag i perioden 2003-2010.  
Rapporten ”Ph.d.-uddannelsens kvalitet og relevans” samt delanalyser kan læses på: 
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/ph-
d-uddannelse/analyse-af-phd-omraadet 
 

3. Dissertation award  
Ph.d.-udvalget drøftede forslag om indførelse af dissertation award på ph.d.-området – 
herunder mulige kriterier samt indstillingsproces.  Der var enighed i ph.d.-udvalget om at 
støtte op omkring indførelse af dissertation award. Det blev besluttet at bringe forslaget op 
til videre drøftelse på tværs af fakulteternes ph.d.-skoler i regi af RI-rådet med henblik på 
indførelse af fælles prisuddeling for alle fem ph.d.-skoler i forbindelse med ph.d.-
afslutningen eller årsfesten. 

  
4. Strategisk handlingsplan for ph.d.-området 

Nina Dietz Legind præsenterede arbejdsgruppens udkast til den strategiske handlingsplan 
for ph.d.-området med henblik på kvalificering af det endelige udkast inden handlingsplanen  

http://www.sdu.dk/phdcafe
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/ph-d-uddannelse/analyse-af-phd-omraadet
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/ph-d-uddannelse/analyse-af-phd-omraadet


 

2 
 

 
 
 
 
indstilles til godkendelse i Fakultetsledelsen. Ph.d.-udvalgets bemærkninger til udkastet vil 
blive indarbejdet i handlingsplanen inden den indstilles til godkendelse i Fakultetsledelsen 
på møde medio juni. 
 

5. Ph.d.-planer (Lukket punkt) 
To ph.d.-planer godkendt uden bemærkninger. 
 

6. Eventuelt 
 

• Der blev forespurgt om status på tilbagemelding fra Styrelsen for Forskning- og 
Uddannelse vedr. universiteternes fælles henvendelse om afklaring af koblingen 
mellem den ændrede dagpengeregel og ph.d.-bekendtgørelsen samt Styrelsens 
anbefaling til universiteterne om konsekvenserne af ændringen.  
 
Ph.d.-skolens sekretariat har efter mødets afholdelse fået oplyst, at der forventes at 
foreligge svar fra Styrelsen ultimo maj, hvorefter de ph.d.-studerende vil blive 
orienteret via e-mail. 

 
 
 
Jørgen T. Lauridsen 
Formand for ph.d.-udvalget 
  
 
   /Charlotte Pilgaard Møller 
   Sekretær for ph.d.-udvalget 
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