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Referat af møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
mandag den 11. september2017  

 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen (formand), Dannie Kjeldgaard, Anna Schneider-Kamp, Emil 
Nørmark Sørensen, Kim Klyver, Thorsten Søgaard Krægpøth, Peter Sandholt Jensen, Mikkel H. 
Pedersen, Nina Dietz Legind (ph.d.-skoleleder) og Charlotte Pilgaard Møller (referent) 
Afbud fra: Ole Hammerslev og David Nicolas Hopmann 
 
 

 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 8. maj 2017 
Referatet indstilles til godkendelse. 

 
2. Meddelelser 

• Der er valg til ph.d.-udvalget i efteråret 2017 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. 
Valgsekretariatets tidsplan for valg til de kollegiale organer ved SDU kan hentes på: 
http://sdunet.dk/Personale/Valg/Valg-ved-SDU.aspx 

• Dissertation award for excellente ph.d.-projekter: Der er nedsat tværfakultær 
arbejdsgruppe under SDUs Ph.d.-K udvalg med henblik på udarbejdelse af forslag til 
kriterier og udvælgelsesprocedurer.  

• Ph.d.-skolen har modtaget svar fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på 
universiteternes fælles henvendelse om afklaring af nye dagpengeregler: 
Lovændringen indebærer, at hvis ph.d.-afhandlingen ikke er indleveret inden for 
normeret tid, kan universitetet vælge enten 1) at udskrive den studerende eller 2) at 
fortsætte indskrivningen. Hvis udskrivning finder sted kan afhandlingen færdiggøres i 
fritiden – dvs. efter kl. 16 og samtidig modtage dagpenge. Afhandlingen vil kunne 
indleveres efter ph.d.-bekendtgørelsens § 15, stk. 2. Hvis indskrivning fortsætter, kan 
afhandlingen færdiggøres inden for normal arbejdstid, men den studerende vil ikke 
være dagpengeberettiget, men kan påtage sig et studiejob i fritiden. 

Meddelelse ud over dagsordenen: 
• Amelie Theussen har indleveret sin ph.d.-afhandling og udtræder således af ph.d.-

udvalget. Mikkel H. Pedersen indtræder i ph.d.-udvalget og indstilles samtidig som 
næstformand for ph.d.-udvalget for den resterende valgperiode. 
 

3. 3+5 ordningen  
Dannie Kjeldgaard præsenterede udspil til strategisk indsats fra Institut for Marketing og 
Management (IMM) og Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi omkring udvikling af 
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3+5 ordningen, hvor den studerende starter på ph.d.-uddannelsesforløbet umiddelbart efter 
opnåelse af bachelorgraden i et integreret kandidat- og ph.d.-forløb. Formålet med 
implementering af 3+5 ordningen vil primært være at øge fokus på at tiltrække eller fastholde 
forskningstalenter allerede efter endt bacheloruddannelse. Der lægges op til, at 3+5 ordningen 
igangsættes som pilotprojekt på IMM og IVØ. 
Med udgangspunkt i notat fra ph.d.-skolen vedr. bl.a. struktur, optagelseskrav, faglig 
bedømmelse og evaluering drøftede ph.d.-udvalget særlige opmærksomhedspunkter og 
mulige løsningsmodeller som vil skulle afklares i samråd med de respektive 
kandidatstudienævn.  
Der var tilslutning i ph.d.-udvalget til at igangsætte udviklingen af 3+5 ordningen som 
pilotprojekt, forudsat at fakultetsledelsen støtter op omkring forslaget, herunder med et budget 
der sikrer tilstrækkelig kritisk masse.  

  
4. Implementering af strategisk handlingsplan for ph.d.-området 

Nina Dietz Legind orienterede om, at fakultetsledelsen har godkendt den strategiske 
handlingsplan for ph.d.-området, som blev drøftet på ph.d.-udvalgsmødet 8. maj 2017. Der er 
truffet beslutning om tidsplan og delmål for implementering af de konkrete initiativer, der 
skal bidrage til kvalitetsudvikling af ph.d.-området.  
 
Ph.d.-skolen deltager i efteråret 2017 i ledelsesgruppemøder på institutterne med henblik på, 
dels en orientering om tværgående fakultetsbeslutninger og udmøntningen af disse, dels en 
dialog omkring decentrale implementeringsplaner for identificerede opmærksomhedspunkter 
på institutniveau. 
 
 

5. Eventuelt 
 
Ingen bemærkninger. 

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