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     Ph.d.-skolens sekretariat 
     14. november 2012 
      

 
 

Referat af møde i Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
mandag den 12. november 2012  

 
 
Tilstede: Asbjørn Sonne Nørgaard (formand), Karsten Naundrup Olesen, Jørgen T. Lauridsen, 
Søren Hesel, Pia Geisby Erichsen, Winie Evers Finnemann, Fenella Billing, Markus Becker 
(observatør), Niels Ejersbo (observatør) og Charlotte Pilgaard Møller (referent). 
Fraværende med afbud: Dannie Kjeldgaard og Kim Klyver 
Dorte Cohrt Nebel (ph.d.-skolens sekretariat) deltog under pkt. 8. 
 

 
 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 25. juni 
Referatet blev godkendt.  
 

2. Meddelelser 
 Der afholdes valg til universitetets kollegiale organer, herunder ph.d.-udvalget for så 

vidt angår de ph.d.-studerende, den 20.-21. november. Mail om valgets afholdelse er 
sendt til ph.d.-skolens ph.d.-studerende. De nuværende repræsentanter for de ph.d.-
studerende i ph.d.-udvalget har taget initiativ til indsendelse af kandidatlister til 
Valgsekretariatet. 

 Thomas Ottersen, Inst. f. Grænseregionsforskning, er trådt ud af ph.d.-udvalget 12. 
oktober. Fenella Billing, Juridisk Institut, er som 1. suppleant herefter trådt ind i 
ph.d.-udvalget for den resterende valgperiode. Winie Evers Finnemann, Inst. f. 
Entreprenørskab og Relationsledelse, er som 2. suppleant trådt ind i ph.d.-udvalget 
under Thim Prætorius’ og Ayo Næsborg-Andersens studieophold i udlandet. 

 Orientering fra møde i Ph.d.-rådet 10. september og møde i Danske Universiteters 
Arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse 14. september: Strategi for øget fokus og 
synlighed af ErhvervsPhD-ordningen på SDU: Direktionen/Rektoratet har en 
målsætning om, at SDU bør have 12% pr. år af den samlede ErhvervsPhD-bestand i 
Danmark. Rådet efterlyste et beredskab til at hjælpe virksomhederne med at etablere 
og gennemføre ErhvervsPhD-samarbejder. KarriereCentret arbejder med dette i 
samarbejde med centrale ressource-personer på fakulteterne. Rådet drøftede 
problemstillingerne i forhold til tværfakultære samarbejder om indskrivning af 
ErhvervsPhD’ere. Der var bred enighed om, at der skal findes en løsning på disse 
problemstillinger og vil tage spørgsmålet op til nærmere drøftelse på et kommende 
møde. Seminar: Ph.d.-rådet tager på døgnseminar medio februar 2013 for at have tid 
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til at drøfte tværgående temaer, som der ikke er tid til på de ordinære møder. Den 
endelige dagsorden er endnu ikke fastlagt, men mulige temaer vil være: 
Kvalitetssikring af ph.d.-vejledere med mange års erfaring (HR er i færd med at 
udvikle kursustilbud), kvalitetssikring af progressionen i arbejdet med ph.d.-
afhandlingen, karriereudviklingsforløb for ph.d.-studerende, ErhvervsPhD-
ordningen/samspil med erhvervslivet etc.  
Science Without Borders: Danske Universiteter har indgået aftale med den 
brasilianske regering om, at vi gerne tager imod gæste-ph.d.-studerende samt 
indskriver ph.d.-studerende på fulde programmer, såfremt vi vurderer dem egnede til 
indskrivning efter de almindelige faglige kriterier, vi anvender på ph.d.-skolerne. I 
fald vi accepterer indskrivning, vil de pågældende få et brasiliansk stipendium; de 
skal altså ikke ansættes, men alene indskrives på de danske universiteter. De vil også 
betale et mindre tuition fee.  
 

3. Erfa-møde i ph.d.-koordinatorgruppen 
Ph.d.-koordinator Karsten Naundrup Olesen, som er tovholder på Erfa-initiativet,  
orienterede om første Erfa-møde i ph.d.-koordinatorgruppen 28. august i Odense. Initiativet 
har bl.a. til formål at skabe et forum for erfaringsudveksling, gensidig orientering og hvor 
man kan søge råd og inspiration til arbejdet som ph.d.-koordinator. Ph.d.-skolelederen 
deltog i første møde og informerede om nye tiltag på ph.d.-området. Der er stor opbakning 
fra ph.d.-koordinatorerne til initiativet.  
Mødefrekvensen vil være to gange årligt. Hvert 2. møde afholdes i Odense. Næste møde i 
ph.d.-koordinatorgruppen finder sted 6. februar i Kolding, hvor temaer som 
konflikthåndtering, den svære samtale og MUS er på dagsordenen.  
 

4. Brugerundersøgelse blandt ph.d.-skolens ph.d.-studerende 
Ph.d.-skolelederen præsenterede den endelige rapport. 
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 har adgang til data. Undersøgelsen er nu afsluttet, og svarprocenten samt 
kønsfordelingen på svar har været god. Ph.d.-skolelederen præsenterede mønstrene i 
rapporten og de signifikante forskelle og særlige opmærksomhedspunkter for ph.d.-
udvalget. Oplægget til den endelige rapport har, som aftalt på ph.d.-udvalgsmødet 25. juni 
2012, været sendt i høring blandt ph.d.-udvalgets studenterrepræsentanter særligt med 
henblik på eventuelle kommentarer vedr. anonymitetsproblemer el.lign. før rapporten 
præsenteres for dekanen og institutlederkredsen i december. Den endelige rapport vil 
efterfølgende blive lagt på ph.d.-skolens hjemmeside. 
 

5. Ny bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne 
Bekendtgørelsen omfatter digital kommunikation mellem universiteter og indskrevne 
studerende, herunder ph.d.-studerende, og ansøgere til universitetets uddannelser. 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. december 2012.  Universitetet kan beslutte, at 
al kommunikation mellem universitetet og studerende skal foregå digitalt. For at der kan 
træffes beslutning om obligatorisk digital kommunikation skal det relevante studienævn – i 
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dette tilfælde ph.d.-udvalget – høres og meddeles de ph.d.-studerende mindst 4 uger inden 
beslutningen får virkning, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2.  
Ph.d.-udvalget støtter op omkring indførelsen af digital kommunikation mellem ph.d.-skolen 
og de ph.d.-studerende. Sekretæren orienterer ph.d.-skolens ph.d.-studerende om 
beslutningen, når bekendtgørelsen er trådt i kraft. 
 

6. Strategi for øget fokus og synlighed af ErhvervsPhD-ordningen på SDU 
Ph.d.-udvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde.  
 

7. Vurdering af ph.d.-planer  
Lukket punkt 
3 ph.d.-planer godkendt med bemærkninger. 

 
8. Ph.d.-kurser 

Lukket punkt 
 Dynamic Principal Agent Models: A Continuous Time Approach (Stockholm School 

of Economics): Godkendt med 4 ECTS.  
 Emerging Scholars  Workshop (Wharton, University of Pennsylvania): Godkendt 

med 5 ECTS efter ph.d.-skolens retningslinjer, da der ikke foreligger dokumentation 
for opgave/rapport . 

 Global Operations Management 4th Summer School (Corvinus University of 
Budapest & HALPIM Hungarian Association of Logistics, Purchasing and Inventory 
Management): Godkendt med 5 ECTS. 

 International Tax Law (Leiden University): Godkendt med 10 ECTS. 
 NATO: Political Processes and International Role (University of Oslo): Der ønskes 

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

 Nyere teorier i studiet av praksiser og ideers spredning i og mellom formelle 
organisasjoner (Tromsø Universitet): Der ønskes yderligere information om 
læsetyngde for at der kan tages stilling til ECTS-vægtning og godkendelse af kurset.  
Formanden blev bemyndiget til at indhente yderligere dokumentation og 
færdigbehandle ansøgningen. 

 PhD Course on Geostatistics and GIS (Aarhus Universitet):  Godkendt med 5 ECTS. 
 Quantitative Methods for Public Policy Evaluation (Barcelona Graduate School of 

Econonomics): Godkendt med 3 ECTS. 
 Venice Academy of Human Rights (Venice Academy of Human Rights): Der ønskes 

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

 WinBugs in Health Economic Evaluation (University of Cambridge): Godkendt med 
2 ECTS.  

 15th Uddevalla Symposium (University of Algarve): Godkendt med 2 ECTS. 
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 2011 Summer School of EURA and EUROLOC (European Urban Research 
Association (EURA) og International Centre for Black Sea Studies (ICBSS): Der 
ønskes yderligere information om omfanget af kursusdeltagelsen for at der tages 
stilling til ECTS-vægtning og godkendelse af kurset. Formanden blev bemyndiget til 
at indhente yderligere oplysninger og færdigbehandle ansøgningen. 
 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af kursusaktiviteter på SDU  
 Ph.d.-kursus: Methodology for Quantitative Research: Godkendt med 5 ECTS.  
 Ph.d.-kursus: Relating Qualitative Methods and Theory in Management and 

Organizational Research: Kan ikke godkendes på det foreliggende grundlag. Der 
ønskes yderligere uddybning af kursusindhold for at der kan tages stilling til ECTS-
vægtning og godkendelse af kurset. Formanden blev bemyndiget til at indhente 
yderligere information og færdigbehandle ansøgningen. 
 

9. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 

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

  


