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     Ph.d.-skolens sekretariat 
     8. marts 2012 
      

 
 

Referat af møde i Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
tirsdag den 28. februar 2012  

 
 
Tilstede: Asbjørn Sonne Nørgaard (formand), Dannie Kjeldgaard, Karsten Naundrup Olesen, 
Jørgen T. Lauridsen, Pia Geisby Erichsen, Thim Prætorius, Ayo Næsborg-Andersen, Thomas 
Ottersen, Søren Hesel, Markus Becker (observatør), Niels Ejersbo (observatør) og Charlotte 
Pilgaard Møller (referent). 
Herudover deltog Dorte Cohrt Nebel (ph.d.-skolens sekretariat). 
Fraværende med afbud: Kim Klyver. 
Karsten Naundrup Olesen forlod mødet under pkt. 4. 

 
 
 

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

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 blev godkendt på Direktionsmødet 14. december 2011. 
Ph.d.-rådet skal dels behandle spørgsmål, der forelægges af Rektoratet/Direktionen, 
og dels spørgsmål af fælles interesse vedr. ph.d.-uddannelserne på SDU, der rejses af 
rådets medlemmer på vegne af fakulteter, institutter og ph.d.-studerende. Rådet 
består af de fem ph.d.-skoleledere, to repræsentanter for ph.d.-administratorerne samt 
to repræsentanter for de ph.d.-studerende. Første møde afholdes 13. marts 2012. 

 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  
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 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 
karriereudvikling. Det er gratis at deltage og deltagerne skal regne med at bruge ca. 
40 timer samlet på forløbet, svarende til 1.5 ECTS.  

 Brugerundersøgelse blandt ph.d.-skolens ph.d.-studerende: For løbende at kunne 
forbedre og udvikle vores ph.d.-uddannelse har ph.d.-skolelederen i samråd med 
ph.d.-udvalget besluttet at undersøge Tilfredshed, integration og arbejdsbetingelser 
blandt ph.d.-skolens ph.d.-studerende, og har igangsat en anonym, 
spørgeskemabaseret analyse som er sendt ud til ph.d.-skolens ph.d.-studerende den 
23. februar. Kun ph.d.-skolelederen vil få adgang til data. Ph.d.-skolelederen vil 
præsentere mønstrene i undersøgelsen for ph.d.-udvalget inden oplægget præsenteres 
for institutlederkredsen. 

 Erfa-initiativ blandt ph.d.-skolens ph.d.-koordinatorer: Der var opbakning i ph.d.-
udvalget til at støtte op omkring etablering af Erfa-initiativ på tværs af ph.d.-skolens 
ph.d.-koordinatorer. 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 Sekretæren sender mødeindkaldelse til ph.d.-koordinatorerne. Ph.d.-
koordinator Karsten Naundrup Olesen er tovholder på initiativet. 

 Ph.d.-skolelederen præsenterede de seneste års udvikling ift. ph.d.-studerende, der 
ophører uden ph.d.-grad. 

Meddelelser ud over dagsordenen 
 Ph.d.-skolelederen orienterede om, at medforfattere til artikler, der indgår i en ph.d.-

afhandling ikke kan deltage i bedømmelsesudvalget. Det er institutlederens ansvar at 
sikre, at de foreslåede bedømmelsesudvalgsmedlemmer ikke er medforfattere på den 
respektive afhandling inden forslaget til bedømmelsesudvalg sendes til ph.d.-
udvalget. 
  

3. Indstilling af næstformand for ph.d.-udvalget 
Ph.d.-udvalget besluttede at indstille Thim Prætorius som næstformand. 
 

4. Timenormen for medvejledere 
Ph.d.-udvalget drøftede behovet for fælles praksis for fastsættelse af timenormen for 
medvejledere i forlængelse af ph.d.-udvalgets krav om obligatorisk tilknytning af 
medvejledere på alle ph.d.-projekter. 
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Normsatsen for hovedvejledere er typisk 50 timer pr. semester, men der findes på de fleste 
institutter ingen fast timenorm for medvejledere. Der var enighed om, at en eventuel 
timenorm for medvejledere bør aftales lokalt.  
 

5. National ph.d.-kursusportal 
Hjemmeside for alle ph.d.-kurser udbudt i Danmark forventes at blive implementeret i løbet 
af foråret 2012. Det vil fremadrettet være et krav i forhold til godkendelse af kurser, at de er 
annonceret i ph.d.-kursusportalen. 
Punktet tages op igen, når den nationale ph.d.-kursusportal er klar til at blive sat i drift. 
 

6. Erfa-initiativ blandt ph.d.-skolens ph.d.-studerende 
På baggrund af nystartede ph.d.-studerendes ønske om at møde ph.d.-skolens øvrige ph.d.-
studerende, fremlagde Ayo Næsborg-Andersen forslag til etablering af netværk på tværs af 
fakultetet, som bl.a. kan fungere som forum for udveksling af erfaringer med udlandsophold, 
kurser etc., og samtidigt være med til at skabe både faglige og sociale relationer på tværs af 
institutterne. 
Der var bred enighed i ph.d.-udvalget om at støtte op omkring initiativet. Ayo Næsborg-
Andersen tager kontakt til de ph.d.-studerende og undersøger, om der er tilslutning til 
initiativet. 
 

7. Organisering af ’English Writing Course’ 
Ph.d.-udvalget drøftede de fremlagte forslag til organisering af kurset, og om hvorvidt kurset 
bør udbydes tværfakultært eller udelukkende til samfundsvidenskabelige ph.d.-studerende 
afhængigt af, om der er tale om et genre- eller fagbestemt kursusindhold. 
Det blev besluttet, at udbyde kurset målrettet mod samfundsvidenskabs ph.d.-studerende, da 
der allerede udbydes et generisk kursus i Academic Writing i regi af HR-Udvikling på 
Syddansk Universitet. 
Formand og næstformand aftaler implementeringsmøde. Som udgangspunkt vil der blive 
lagt op til, at kurset arrangeres over 2x2 dage frem for ½ dags kurser. 
 

8. Ph.d.-kurser  
Lukket punkt 

 Academy of European Law – general and Specialized Courses on Human Rights 
Law (European University Institute, Firenze): Der ønskes yderligere dokumentation 
for at kurset kan godkendes med de foreslåede 10 ECTS. Formanden blev 
bemyndiget til at indhente yderligere dokumentation. 

 Advanced Microeconomic Analysis (SDU): Godkendt med 7 ECTS. 
 Auction Theory (University of Bergen): Godkendt med 10 ECTS. 
 BRIT XI – Border Regions in Transition (Université de Genéve): Godkendt med 2 

ECTS. 
 Den nye konkurrencelov – og opdateringer på den nye selskabslov: Kan ikke 

godkendes på det foreliggende grundlag. 
 EALE Conference 2011: Law and Economics (Hamburg): Godkendt med 1 ECTS. 
 European Conference on Shipping Intermodalism and Ports, ECONSHIP 2011 

(University of Aegean): Godkendt med 2 ECTS. 
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 Gotisk skriftlæsning (HUM, AU/SDU): Godkendt med 1 ECTS. 
 Incoterms 2010 (København): Kan ikke godkendes på det foreliggende grundlag. 
 International beskatning (København): Godkendt med 1 ECTS. 
 Interpretation of Markets (University of Oxford): Godkendt med 10 ECTS. 
 Introduction to German Law (Universität Hamburg): Godkendt med 3 ECTS. 
 Konference om retssikkerhed på skatteområdet (FSR, København): Godkendt med 1 

ECTS. 
 Masterclass: Shipbuilding Contracts and Chinese Refund Guarantees (Lloyd’s List 

Events): Godkendt med 1 ECTS efter ph.d.-skolens retningslinjer, da der ikke 
foreligger dokumentation for præsentation af paper.   

 Nordic Tax Conference (Juristernes Utdanningscenter): Godkendt med 1 ECTS. 
 NVivo kursus (SUND, SDU): Godkendt med 1,5 ECTS. 
 Punishment and Society: Politics and Culture (University of Edinburg): Godkendt 

med 1 ECTS. 
 Sjörettsseminar og postseminar: Kjopers betalingsmislighold under 

skipsbygningskontrakter (Nordisk Institut for Søret og Advokatfirmaet Vogt & 
Wiig): Godkendt med 1 ECTS. 

 The Convergence of Design plus Management (Designskolen, SDU/Case Western 
Reserve University): Godkendt med 5 ECTS. 

 Udbud af finansielle tjenesteydelser (Horten Advokatfirma): Kan ikke godkendes på 
det foreliggende grundlag. 

 1st Cambridge Academic Design Management Conference 2011 (University of 
Cambridge): Godkendt med 2 ECTS. 

 2011 IAITL Conference Nicosia (University of Nicosia): Godkendt med 3 ECTS. 
 27IMP Conference (University of Strathclyde): Godkendt med 2 ECTS. 
 2nd Meeting of TOM Society (Barcelona): Godkendt med 2 ECTS. 
 2nd Nordic Urban Workshop (Stockholm Universitet): Godkendt med 1 ECTS. 

Forhåndsgodkendelse af kursusaktiviteter på SDU 
 Ph.d.-kursus: Advanced Mathematics: Godkendt med 10 ECTS. 
 Ph.d.-kursus: Game Theory: Godkendt med 10 ECTS. 
 Ph.d.-kursus: Sport Between Business, Politics and Mass Media: Godkendt med 4 

ECTS - forudsat der er krav om paper præsentation. 
Ph.d.-udvalget besluttede at drøfte godkendelsesproceduren for kurser – herunder praksis, 
udvikling, ph.d.-udvalgets rolle, opfølgning på den enkelte ph.d.-studerendes profil under et 
selvstændigt punkt på næste ph.d.-udvalgsmøde, hvor der samtidigt lægges op til nye tiltag i 
form af årlig afrapportering til ph.d.-udvalget fra ph.d.-skolen omkring godkendte 
kurser/konferencer i Danmark og udlandet. 
Formanden fik samtidigt delegationsbeføjelse af ph.d.-udvalget til at godkende ansøgninger 
om godkendelse af deltagelse i konferencer og kurser afholdt på andre 
samfundsvidenskabelige ph.d.-skoler i Danmark, samt inden for eksisterende 
forskeruddannelsesprogrammer, hvor fakultetet deltager. Formanden inddrager ph.d.-
udvalget i ansøgninger, hvor der skønnes at være behov for drøftelse i ph.d.-udvalget inden 
godkendelse. 
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Endvidere fik formanden bemyndigelse til at vurdere om graduate kurser fra udenlandske 
universiteter (hovedsageligt USA og UK) er på ph.d.-niveau, og dermed kan tælle som 
egentlige ph.d.-kurser. I tvivlstilfælde vil formanden inddrage ph.d.-udvalget. 
Øvrige ansøgninger om kursusgodkendelse behandles fortsat på ph.d.-udvalgets møder.  
 

9. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 

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

 


