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Referat af møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
onsdag den 1. februar 2017  

 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen (formand), Dannie Kjeldgaard, David Nicolas Hopmann, Amelie 
Theussen, Anna Schneider-Kamp, Emil Nørmark Sørensen, Nina Dietz Legind (ph.d.-skoleleder) 
og Charlotte Pilgaard Møller (referent) 
Afbud fra: Mads Andreas Elkjær, Kim Klyver, Ole Hammerslev og Thorsten Søgaard Krægpøth 
 
Herudover deltog: Christian Skovsgaard, COHERE-Analyse under pkt. 4 
 
 

 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 15. juni 2016 
Referatet indstilles til godkendelse. 
 

2. Valg af næstformand 
Ph.d.-udvalget indstiller Amelie Theussen som ny næstformand for ph.d.-udvalget. 

 
3. Meddelelser 

• Arbejdsgruppen vedr. strategi for ph.d.-området har igangsat initiativer vedr. 
bibliometrisk analyse for dimitterede ph.d.-studerende, rekruttering samt 
aftagerfokus. Næste møde i Arbejdsgruppen er 1. marts. 

• Ph.d.-skolens obligatoriske kursus ”Responsible Conduct of Research for PhD 
Students at the Faculty of Business and Social Sciences” udbydes næste gang 4. og 
10. oktober 2017. Kurset vil fremadrettet kun blive udbudt én gang årligt. 

• Nye dagpengevilkår for ph.d.-studerende. 
•  Regelsæt vedr. indhold og omfang af introduktion til artikelbaserede afhandlinger 

up-loadet på ph.d.-skolens website. Fagudvalg ansvarlige for opdatering. 
 
 

4. Ph.d.-skolens brugerundersøgelse  
Christian Skovsgaard, COHERE-Analyse, præsenterede den endelige rapport og redegjorde 
for signifikante forskelle og opmærksomhedspunkter.  Brugerundersøgelsen kan læses på 
ph.d.-skolens website 
Den endelige rapport vil ligeledes blive præsenteret for institutlederkredsen samt Akademisk 
Råd. 
Arbejdsgruppen vedr. strategi for ph.d.-området vil inddrage de identificerede 
indsatsområder i det igangsatte strategiudviklingsarbejde på ph.d.-området. 
 

http://www.sdu.dk/forskning/phd/phd_skoler/phduddannelsen_under_samfundsvidenskab/uddannelsens+afslutning/indlevering/artikelbaseret+afhandling
http://www.sdu.dk/forskning/phd/phd_skoler/phduddannelsen_under_samfundsvidenskab
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5. Merit  
Der var enighed om, at ansøgning om merit fortsat bør behandles i forbindelse med 
indskrivningen, og at disse ansøgninger ikke er at betragte som rutinesager, og derfor ikke 
bør afgøres ved skriftlig sagsbehandling, men derimod skal foreligges ph.d.-udvalget til 
behandling på ph.d.-udvalgets møder. Ph.d.-udvalget skal i samråd med det respektive 
fagudvalg tage stilling til merit i forbindelse med indskrivning og dermed tilsvarende 
afkortning af studietiden. Der kan være behov for at indkalde til ekstraordinært ph.d.-
udvalgsmøde i de tilfælde, hvor spørgsmål om merit ifm. indskrivning skal afklares uden for 
den planlagte møderække. 
 

6. ErhvervsPhD-ordningen - ansøgningsproces  
Ph.d.-udvalget fastholder gældende praksis om pre-screening og kvalitetssikring af 
ErhvervsPhD-ansøgninger inden fremsendelse til Innovationsfonden, og skal betragtes som 
en sikkerhed for at projektet er holdbart. Med henblik på at kvalitetssikre ansøgningen og 
dermed styrke ansøgers projekt og muligheder for at få godkendt et ErhvervsPhD-projekt, 
skal ansøgningen fortsat bedømmes af ph.d.-skolens respektive fagudvalg før ansøgning 
sendes til Innovationsfonden. Ansøgninger skal være ph.d.-skolen i hænde senest en måned 
før Innovationsfondens ansøgningsfrist udløber. Innovationsfondens ansøgningsfrister for 
2017 er 20. marts og 25. september. 
 

7. Marie Curie ph.d.-program 
Ph.d.-udvalget fastholder gældende praksis om at alle ph.d.-studerende uanset 
indskrivningsform skal benytte ph.d.-skolens standardformularer ifm. eksempelvis 
indrapportering af ph.d.-planen og første- og andetårs evalueringer med udgangspunkt i 
lighedsprincippet, og for at undgå unødigt dobbeltarbejde i ph.d.-udvalget og ph.d.-
administrationen. 
Ph.d.-udvalget godkendte, at seminaret ifm. med førsteårs evalueringen kan udsættes til  
afholdelse senest 17 måneder efter indskrivning pga. udlandsophold. 
Ph.d.-skolens obligatoriske kursus ”Responsible Conduct of Research for PhD Students at 
the Faculty of Business and Social Sciences” udbydes næste gang 4. og 10. oktober 2017. 
Kurset vil fremadrettet kun blive udbudt én gang årligt for at sikre tilstrækkelig kritisk 
masse. 
 
  

8. Ph.d.-kurser (Lukket punkt) 
Strategy and Microfoundations Perspectives and Thesis Proposal (IB Norwegian Business 
School): Godkendt med 5 ECTS.  
Herudover forelå der ansøgning om godkendelse af tre kurser, hvor der mangler nærmere 
afklaring for at ph.d.-udvalget kan godkende. Kurserne sendes efterfølgende i skriftlig 
høring i ph.d.-udvalget.  
 
 

9. Ph.d.-planer (Lukket punkt) 
Fast punkt på dagsordenen. Der var ingen ph.d.-planer til vurdering på mødet.  
 
 

10. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 



 

3 
 

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