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Ph.d.-skolens sekretariat 
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Indkaldelse til møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
 5. februar 2020 kl. 10:00-12:00 i 

mødelokale M v/Inst. f. Statskundskab 
 

 
DAGSORDEN 
 

1. Valg af næstformand for ph.d.-udvalget 
Ph.d.-udvalget indstiller næstformand blandt udvalgets nyvalgte ph.d.-studerende til dekanen. 
 

2. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 27. september 2019 
Bilag 1: Referat af møde 27. september 2019 
 

3. Meddelelser 
• Præsentation af nye repræsentanter for de ph.d.-studerende i ph.d.-udvalget samt 

suppleanter. 
• SDU PhD Award: Institutternes frist for indstilling af kandidat fra SAMF er 6. april 

kl. 12. Det er Akademisk Råd på hvert fakultet, der træffer beslutninger om indstilling 
af det respektive fakultets kandidat til rektor. Læs mere om SDU PhD Award her.  

• Ph.d.-vejlederkursus: Orientering fra ph.d.-skolelederen omkring planer for 
gentænkning af ph.d.-vejlederkurset. 

• Opfølgning på APV: Orientering fra ph.d.-skolelederen om procesplan. 
• Samarbejdsaftaler: Ph.d.-skolen har i samspil med institutlederne igangsat proces om 

udarbejdelse af fælles procedurer ifm. indgåelse af samarbejdsaftaler. 
• Digitale ph.d.-beviser: Ph.d.-beviser vil fremover blive udstedt digitalt fra 

bevispostkassen i lighed med tilsvarende praksis for bachelor- og kandidatbeviser. 
Læs mere her 
 

4. Slutevaluering  
v/Anne Simone Juhl Christiansen, Analyseenheden (IVØ) 
Præsentation af foreløbig rapport fra Analyseenheden vedr. sammenfatning af 
evalueringsresultater fra ph.d.-dimittender og hovedvejledere ifm. slutevalueringer 2019. 
Efterfølgende drøftelse i ph.d.-udvalget – herunder om: 1) Vigtigste konklusioner fra de 
gennemførte slutevalueringer, 2) Hvilke opmærksomhedspunkter kan der med fordel handles 
på/hvilken værdi giver rapporten som redskab til at kvalitetssikre vejlederrollen og 3) 
erfaringer og behov for eventuelle justeringer på slutevalueringsprocessen.  
Bilag 2: Slutevaluering – Sammenfatning af evalueringsresultater fra ph.d.-dimittender 
2019 og deres hovedvejledere 
 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdus_profil/priser_haeder/sdu_phd_award
https://www.sdu.dk/da/forskning/phd/phd_skoler/phduddannelsen_under_samfundsvidenskab/uddannelsens+afslutning/digitalt_bevis
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5. Ph.d.-plan (Lukket punkt) 
Bilag 3: Ph.d.-plan til vurdering i ph.d.-udvalget 
 

6. Eventuelt 
 
 
 

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