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Ph.d.-skolens sekretariat 

     8. oktober 2020 
      
 

 
Indkaldelse til møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
 den 20. oktober 2020 kl. 12:00-14:00 (mødet afvikles via Zoom) 

 
 
DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget den 5. februar 2020 
Bilag 1: Referat af møde den 5. februar 2020. 
 

2. Meddelelser 
• Ph.d.-vejlederkursus: Status på udbud af ph.d.-vejlederkursus til nye vejledere SAMF 
• Opfølgning på APV: Status på iværksættelse af tiltag og kvalificering af igangsatte 

initiativer i dialog mellem ph.d.-skolen og SDUs psykolog mhp målrettet indsats for 
forbedring af trivslen blandt de ph.d.-studerende. 

• Borgermøder:  Orientering om inputs fra ph.d.-studerende ifm. afholdelse af ph.d.-
skolens Borgermøder 

• Valg til SDUs styrende organer: Orientering om valg til bl.a. ph.d.-udvalg for 
repræsentanter for de ph.d.-studerende (Valggruppe III). Se Information om valg ved 
SDU 2020 
 

3. Kurser 
v/Jørgen T. Lauridsen og Kristin B. Munksgaard 
Drøftelse af ph.d.-skolens kursusportefølje og sammensætning af kurser – herunder 1) 
Generel drøftelse af kursusudbuddet på SAMF, 2) Hvordan kan vi udvide udbuddet af kurser 
på SAMF, 3) Hvad gør vi ift. at finde alternative løsninger for deltagelse i kurser, hvis 
COVID-19 trækker ud 
Bilag 2: Oplæg fra Kristin B. Munksgaard vedr. kurser på SAMF 

 
4. ”Avancerede” kandidatfag  

V/Jørgen T. Lauridsen 
Evaluering af forsøgsordning med ”avancerede” kandidatfag. 
Ph.d.-udvalget godkendte på møde 27. september 2019 forskningsmodulet for ”Advanced 
Economic History” som ”avanceret” kandidatfag (kandidatfag, som er på et sådant niveau, at 
de med fordel kan følges af ph.d.-studerende, idet faget suppleres med et forskningsmodul for 
ph.d.-studerende) i en forsøgsordning forudsat læringsudbyttet opfylder Uddannelses- og 
Forskningsministeriets kvalifikationsramme på niveau 8. 
Der var fra ph.d.-udvalget oprindeligt lagt op til, at forsøgsordningen skulle omfatte tre 
”avancerede” kandidatfag fra de erhvervsøkonomiske/økonomiske fagområder, men da de to 
øvrige forslag ved fristens udløb ikke var færdigudviklet i fagmiljøet, blev det besluttet, at der 

https://sdunet.dk/da/personale/valg
https://sdunet.dk/da/personale/valg
https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/niveauer-i-kvalifikationsrammen/niveau-8
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vil blive taget stilling til, om de skal indgå i en forsøgsordning på et senere tidspunkt. Udvalget 
besluttede, at forsøgsordningen skulle evalueres senest 1. oktober 2020. 
Bilag 3: Forsøgsordning med avancerede kandidatfag 
 

5. Eventuelt 
 
 
 

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