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     Ph.d.-skolens sekretariat 

     11. februar 2016 

      

 

 

Referat af møde i  

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 

torsdag den 11. februar 2016  
 

 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen (formand), David Nicolas Hopmann, Kim Klyver, Tochukwu 

(Toby) Ugonna, Vibe Thimgaard Knoop, Nina Dietz Legind (ph.d.-skoleleder) og Charlotte 

Pilgaard Møller (referent) 

Afbud fra: Ole Hammerslev, Thomas Derek Robinson, Dannie Kjeldgaard og Amelie Theussen 

Fraværende uden afbud: Jesper Normann Breinbjerg 

 
 

 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 25. september 2015 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Valg af næstformand 

Ph.d.-udvalget besluttede at indstille Thomas Derek Robinson som næstformand for ph.d.-

udvalget. 

 

3. Meddelelser 

 Kvalitativ undersøgelse under HR-projektet ’Den gode ph.d.-uddannelse’ 

med fokus på vejledning er i proces med deltagelse af udvalgte ph.d.-studerende og 

vejledere fra SDUs ph.d.-skoler. 

 Ph.d.-skolen igangsætter brugerundersøgelse blandt ph.d.-skolens ph.d.-studerende 

marts 2016. De ph.d.-studerende vil via SurveyXact blive bedt om at deltage i 

undersøgelsen. 

 Ph.d.-skolen har indført nye procedurer for kursusgodkendelse: 1)Individuelle 

kursusansøgninger fra  ph.d.-studerende om godkendelse af gennemførte 

kursusaktiviteter skal fremadrettet sendes ind ifm. ph.d.-planen, første- og andetårs 

evalueringen. 2) Administrationen af institutternes udbud af kurser varetages af de 

respektive institutter. Dog varetages forhåndsgodkendelse, annoncering og 

evaluering fortsat af ph.d.-skolen. 

 Fleksible ordninger (3+5): De fleksible ordninger vil sandsynligvis blive et 

fokusområde i den kommende ph.d.-bekendtgørelse. 3+5 ordningen er på 

tegnebrættet i ph.d.-skoleregi. Institut for Marketing og Management (IMM) har 

igangsat en proces omkring et eliteprogram, som også inkluderer 3+5 ordningen. 

Ph.d.-skolen afventer oplæg fra IMM og tager 3+5 ordningen op som selvstændigt 

punkt på et kommende møde i ph.d.-udvalget.  
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 Status på kursusudvikling af Responsible Conduct of Research: Kurset er under 

udarbejdelse i samarbejde mellem Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) og ph.d.-

skolen. Kurset vil blive udbudt af SDUB med inddragelse af udpegede 

ressourcepersoner fra SAMF som undervisere. Kurset forventes udbudt to gange 

årligt (forår/efterår) og bliver obligatorisk for alle nyindskrevne ph.d.-studerende. 

Meddelelse ud over dagsordenen: 

 Ph.d.-skolen har videresendt information fra Forskningsstøtte til ph.d.-koordinatorer 

og ph.d.-udvalget om de ph.d.-studerendes muligheder for at søge støtte til 

miljøskift. 

 

4. Strategiprocessen–herunder rollefordeling ph.d.-koordinatorer/ph.d.-udvalget, 

udvikling af ph.d.-kurser og handlingsplan for ph.d.-skolen 2016-2018 

Ph.d.-skoleleder Nina Dietz Legind præsenterede oplæg til strategiske indsatser på ph.d.-

området indeholdende bl.a.: Rekruttering til ph.d.-uddannelsen, Øget ekstern finansiering, 

Øget kursusudbud, Øget fokus på ph.d.-uddannelsens arbejdsmarked, Fælles krav til 

institutternes integration af ph.d.-studerende i forskningsgrupper. Ph.d.-udvalget drøftede 

oplægget. Udvalgets kommentarer vil blive indarbejdet i den endelige version, som skal 

være Fakultetet i hænde 29.2. Endvidere drøftede ph.d.-udvalget rollefordeling og snitflader 

ift. ph.d.-koordinatorer og ph.d.-udvalget på baggrund af oplæg fra Kim Klyver. Som følge 

af at ph.d.-koordinatorrollens organisering er markant forskelligartet på tværs af institutter, 

er der et stigende behov for at sikre videndeling og erfaringsudveksling mellem koordinator 

og ph.d.-udvalgsmedlem i de tilfælde, hvor der ikke er overlap. Herudover opleves der en 

tendens til, at beslutninger og diskussioner med tiden er flyttet fra ph.d.-udvalget over til 

ph.d.-koordinatorfunktionen. Der var enighed i ph.d.-udvalget om at fastholde diversiteten i 

koordinatorfunktionen, men strategiske diskussioner skal forankres i ph.d.-udvalget som 

kollegialt organ.    

 

5. Udvidelse af fagudvalget for Samfundsvidenskab 

Der var enighed i ph.d.-udvalget om at udvide fagudvalget for Samfundsvidenskab med en 

sociologi-repræsentant. Institutlederen for Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi indstiller 

repræsentant. 

 

6. Projektbeskrivelse ifm. ph.d.-ansøgning 

Ph.d.-udvalget besluttede at indføre en præcisering af sideantallet for projektbeskrivelsens 

omfang ifm. ph.d.-ansøgninger. Projektbeskrivelsen må maksimalt udgøre 5 sider af 2400 

anslag. Dette skal fremadrettet fremgå af stillingsopslaget og vejledningen til udfærdigelse 

af projektbeskrivelsen. 

 

7. Artikelbaserede afhandlinger 

Ph.d.-udvalget drøftede behovet for eksplicitering af kravene til sammenskrivning og antal 

af artikler Med tanke på at beskytte den ph.d.-studerende og formanden i 

bedømmelsesudvalget bør der være en rettesnor for at undgå diskussioner om formalia i 

bedømmelsesprocessen ved artikelbaserede afhandlinger. Der var enighed i ph.d.-udvalget 

om at bede fagudvalgene om at udarbejde oplæg til retningslinjer for de respektive 
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fagområder omkring krav til opsummering af artikler og antal af artikler til nærmere 

drøftelse på et kommende ph.d.-udvalgsmøde.  

 

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

 Institute for Qualitative and Multi-Method Research (Syracuse University): 

Godkendt med 5 ECTS. 

 Nordwell International Summer School (Helsinki University): Godkendt med 5 

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

kurser.  

 Analyzing Welfare Institutions, Policies and Politics in China and the Nordic 

Countries (Fudan University): Godkendt med 5 ECTS ud fra ph.d.-skolens 

retningslinjer for kursusgodkendelse/ECTS-vægtning af kurser.  

 Cross Media Users and Uses: Methodological and Theoretical Approaches 

(Københavns Universitet): Godkendt med 4 ECTS.  

 Econometric Analysis (University of Victoria): Godkendt med 7 ECTS ud fra ph.d.-

skolens retningslinjer for kursusgodkendelse/ECTS-vægtning af kurser. 

 Computational Methods in Economics and Econometrics (University of Victoria): 

Godkendt med 10 ECTS. 

 

9. Ph.d.-plan (Lukket punkt) 

1 ph.d.-plan godkendt med bemærkninger. 

 

10. Eventuelt 

 Vibe Thimgaard Knoop foreslog, at ph.d.-udvalget på næste møde drøfter følgende 

to punkter: 1) Mulighed for plagiattjek af de ph.d.-studerendes ph.d.-afhandling 

inden afhandlingen indleveres til bedømmelse. 2) Offentlig tilgængelig oversigt over 

tidligere godkendte kursusaktiviteter.  

 Herudover opfordrede Vibe Thimgaard Knoop til, at ph.d.-skolen fremadrettet 

præciserer i ph.d.-skolens blanketter til brug for de regelmæssige evalueringer, 

hvilke elementer der er omfattet af kravet om videnformidling. 

 

 

Jørgen T. Lauridsen 

Formand for ph.d.-udvalget 

     /Charlotte Pilgaard Møller 

      Sekretær for ph.d.-udvalget 
        
     

  


