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Referat af møde i  

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 

torsdag den 27. november 2014  
 

 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen, Kim Klyver, Thomas Derek Robinson, David Nicolas Hopmann, 

Dannie Kjeldgaard, Kristian Skagen, Christian Højer Schjøler, Ole Hammerslev, Dorte Cohrt Nebel 

(ph.d.-skolens sekretariat) og Charlotte Pilgaard Møller (referent) 

Afbud fra: Isabelle Mairey og Jesper Normann Breinbjerg  

 

 
 

 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 25. juni 2014 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser 

 Jørgen T. Lauridsen orienterede om status på erfaringer med evalueringer af ph.d.-

skolens kursusudbud. Der er foretaget evalueringer af 7 kurser med en svarprocent 

på 72, og der er indkommet konstruktive kommentarer fra kursusdeltagerne. 

 Fakultetets selvevaluering: Evaluering af fagmiljøer, forskningsgrupper og 

kompetenceenheder. Udkast til spørgeskema er sendt i høring hos fagmiljøer, 

studieledere og teamledere. Evalueringen vil foregå som kombination af 

skriftlig/mundtlig dialog for at få de nødvendige input til det videre arbejde med 

strategiprocessen. 

 Jørgen T. Lauridsen orienterede om udvalgsmøde vedr. fastholdelse af kvindelige 

ph.d.-studerende. Udvalget har udarbejdet udkast til rapport. De foreløbige initiativer 

er drøftet med prodekanen for forskning. Resultatet af udvalgsarbejdet vil blive taget 

op som selvstændigt punkt på næste møde i ph.d.-udvalget..   

 Ole Hammerslev orienterede om ph.d.-koordinatorgruppens Erfa-møde i Slagelse 17. 

november, hvor hovedpunktet var drøftelse af ph.d.-koordinatorens rolle. Ph.d. 

koordinatorens rolle, opgaver og normer varierer på tværs af institutter, og det er 

vigtigt fortsat at have mulighed for diversitet på tværs af fagmiljøer. Ph.d.-

koordinatorgruppen tager initiativ til udarbejdelse af inspirationspapir med 

minimumskrav til ph.d.-koordinatorfunktionen, som vil blive præsenteret på næste 
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møde i ph.d.-udvalget, hvorefter det vil blive uploadet på ph.d.-skolens website som 

inspiration til nuværende og kommende ph.d.-koordinatorer. 

 Valg 2014: Jørgen T. Lauridsen gjorde opmærksom på, at der er udskrevet valg til 

samtlige studienævn og ph.d.-udvalg for de studerende i Valggruppe III, og 

opfordrede til at være opmærksomme på fristerne ift valget. Det har desværre vist 

sig, at de ph.d.-studerende, som ønsker at opstille ikke har indleveret opstillingsliste 

til Valgsekretariatet rettidigt. De nuværende ph.d.-studerende i ph.d.-udvalget tager 

initiativ til, at der bliver udarbejdet prioriteret opstillingsliste, som sendes til 

Valgsekretariatet via ph.d.-skolens sekretariat senest 4. december.  

 

3. International evaluering af ph.d.-skolen 

På baggrund af nylig drøftelse med prodekanen for forskning præsenterede Jørgen T. 

Lauridsen ph.d.-skolens udkast til prioritering og implementering af konkrete 

forbedringstiltag i forhold til den internationale evalueringskomités anbefalinger og under 

hensyntagen til strategiprocessen på fakultetet: 

Rekruttering:  

Styrkelse af indsatsen i miljøerne for at fastholde gode studerende. Ph.d.-skolen vil opsamle 

erfaringer i forbindelse med institutternes selvevaluering og udarbejde et inspirationsnotat. 

Styrkelse af 4+4 ordningen for dermed at sikre rekruttering af de bedst kvalificerede ph.d.-

studerende så tidligt som muligt og for at kunne indtænke deres speciale i ph.d.-projektet. 

4+4 ordningen kan med fordel udbredes til flere fagområder. Ph.d.-skolen tager initiativ til 

udarbejdelse af notat omkring fordele/ulemper samt erfaringer med ordningen i samarbejde 

med de fagmiljøer, der har erfaringer med ordningen til inspiration for andre fagområder. 

Styrkelse af ErhvervsPhD-ordningen: Ph.d.-skolen tager i samarbejde med SDU Erhverv og 

Forskningsstøtteenheden initiativ til udarbejdelse af idekatalog om, hvordan man bedst 

kommer i gang med ordningen, som supplement til de eksisterende regler på området. 

Kursuskrav: 

I det omfang det er muligt bør der indføres krav om obligatorisk deltagelse i ”kernefag” af 

høj kvalitet inden for de enkelte fagområder mhp at tydeliggøre kvaliteten og indholdet af 

ph.d.-programmerne i relation til konkurrenceevnen på det internationale marked og give 

kernekompetencer inden for det respektive forskningsområde. Fokus på flere og mere 

målrettede kurser og på kursussammensætningen inden for de enkelte programmer for at 

sikre, at de ph.d.-studerende tilegner sig basisviden og at kursusporteføljen ikke 

udelukkende sammensættes på individplan. Ph.d.-skolelederen går i dialog med 

fagudvalgene omkring mulighederne for fælles kursusudbud. 

Karrierestøtte: 

Ph.d.-skolen vil i samarbejde med SDU Erhverv igangsætte initiativer til styrkelse af 

karrierevejledningen af ph.d.-studerende, der påtænker en karriere i og uden for 

universitetsverdenen. 

Alumnestatistik: 

Med henblik på at få bedre indblik i de færdige ph.d.-uddannedes beskæftigelsessituation for 

at kunne tilrettelægge den fremtidige ph.d.-uddannelse og styrke ph.d.’ernes bevidsthed om 

fremtidig karriere- og arbejdsmarkedstilknytning vil ph.d.-skolen opfordre ledelsen til, at der 

bliver igangsat en dimittendundersøgelse – gerne i samarbejde med de øvrige universiteter. 
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4. Årlig afrapportering over administrativt godkendte kursusaktiviteter 

Med henblik på at give ph.d.-udvalget et overblik over de godkendte kursusaktiviteter blandt 

ph.d.-skolens ph.d.-studerende fremlagde Jørgen T. Lauridsen oversigt over administrativt 

godkendte kursusaktiviteter, der ikke tidligere har været behandlet i ph.d.-udvalget, og hvor 

der ikke foreligger præcedens. Ca. 50 % af kursusporteføljen godkendes af ph.d.-

skolelederen, 25 % godkendes administrativt af ph.d.-skolens sekretariat og 25 % via 

skriftlig sagsbehandling i ph.d.-udvalget. Opgørelsen viser, at 60 % af de kursusaktiviteter, 

som de ph.d.-studerende deltager i er egentlige ph.d.-kurser. Næste afrapportering til ph.d.-

udvalget vil ske ved afslutning af akademisk år 2014/2015. 

 

5. Vurdering af ph.d.-planer (Lukket punkt) 

2 ph.d.-planer blev godkendt med bemærkninger. 

 

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

 Advanced Health Economics (SDU): Godkendt med 5 ECTS. 

 CINet PhD Workshop/konference (CINet, Budapest): Godkendt med 3 ECTS ud fra 

ph.d.-skolens retningslinjer for kursusgodkendelse/ECTS-vægtning af kurser. 

 Reassessing Monetary Policy (Kiel): Godkendt med 5 ECTS- 

 The Strategic Use of Force: Past, present, future (University of Oslo): Godkendt med 

5 ECTS ud fra ph.d.-skolens retningslinjer for kursusgodkendelse/ECTS-vægtning af 

kurser 

Forhåndsgodkendelse af nyoprettet ph.d.-kursus 

 Using Eye-tracking in social science research projects (SDU): Godkendt med 5 

ECTS. 

 

7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

 

 

Jørgen T. Lauridsen 

Formand for ph.d.-udvalget 

 

  

 

     /Charlotte Pilgaard Møller 

      Sekretær for ph.d.-udvalget 
        
     

  


