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1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 5. februar 2020 
Referatet indstilles til godkendelse. 

 
2. Meddelelser 

• Ph.d.-vejlederkursus: Ph.d.-skolen for foreløbigt for 2021 besluttet ikke at tilbyde 
ph.d.-vejledere ved SAMF deltagelse i HRs ph.d.-vejlederkursus. Som alternativ har 
SAMF indgået aftale med Aalborg Universitet (AAU) om, at nye ph.d.-vejledere kan 
deltage i vejlederkurset på AAU. Det første forløb er allerede gennemført. Ph.d.-
skolen vil snarest kommunikere dato og tilmeldingslink til det kommende forløb ud 
til institutterne. 

• Opfølgning på APV: Ph.d.-skolen har i dialog med SDUs personalepsykolog, 
arbejdsmiljøkonsulent og SDU GET igangsat initiativer mhp.målrettet indsats for at 
forbedre trivslen blandt de ph.d.-studerende. Ph.d.-skolen afventer tilbagemelding på 
psykologens kvalitative undersøgelse blandt de ph.d.-.studerende på baggrund af 
opmærksomhedspunkter fra APV rapporten, som skal bidrage til at give et kvalitativt 
indblik i nogle af de udfordringer, som de ph.d.-studerende oplever. Der vil blive 
fulgt op herpå i ph.d.-udvalget på næste møde. 

• Borgermøder: Ph.d.-skolelederen og prodekan for forskning har i E20 afholdt to 
online Borgermøder med de ph.d.-studerende om ph.d.-livet på SAMF. Inputs fra de 
ph.d.-studerende: Onboarding, trivsel, karriere, ph.d.-kurser,gennemsigtighed - hvem 
har ansvar for hvad, interaktion mellem de forskellige aktører (ph.d.-skole, ph.d.-
udvalg, vejledere, institutledere, ph.d.-koordinatorer m.fl.). Ph.d.-skolen vil i dialog 
med ph.d.-udvalget og ph.d.-koordinatorerne arbejde videre med 
præciseringer/justeringer af de indkredsede opmærksomhedspunkter. Fremadrettet 
vil Borgermøderne fortrinsvis blive afviklet institutvist.    

• Valg til SDUs styrende organer: Orientering om valg til bl.a. ph.d.-udvalg for 
repræsentanter for de ph.d.-studerende (Valggruppe III). Ph.d.-udvalgets næstformand 
Eva Mærsk igangsætter opstillingsliste. Elektronisk valghandling finder sted 24.-25. 
november. Se Information om valg ved SDU 2020 
 

3. Kurser 
Ph.d.-udvalget drøftede på baggrund af oplæg fra ph.d.-skolelederen kursusportefølje og 
sammensætning af kurser på ph.d.-skolen – herunder 1) Kursusudbuddet på SAMF, 2)  
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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. 
Følgende bemærkninger fremkom fra ph.d.-udvalget: 

o Flere fag-faglige kurser bør udbydes i samarbejde med forskningsmiljøernes nationale 
og internationale netværk. Et sådant initiativ skal forankres i de faglige miljøer. 

o Øget fokus på transparens omkring udbud af kurser samt kommunikation og 
guidelines om udbudte kurser – evt. ifm. onboarding. 

o De 30 ECTS kurser bør også kunne anvendes til mere ikke fag-faglige kurser, fx 
generiske kurser i publicering og undervisningsmetode. 

o Etablering af onboarding kursus for nye ph.d.-studerende, hvor ph.d.-studerende, som 
er halvvejs i ph.d.-forløbet, fungerer som med-undervisere. 

o Flere kurser bør fremadrettet udbydes som online kurser. 
Ph.d.-udvalgets bemærkninger til notatet vil blive indtænkt i nyt oplæg til drøftelse på næste 
møde i ph.d.-udvalget. Ph.d.-skolen går i dialog med institutlederne omkring kursusudbuddet, 
og udarbejder bruttooversigt over kursusudbud samt fordeling af ph.d.-studerende inden for 
de respektive ph.d.-områder til brug for indkredsning af, hvor de enkelte fagmiljøer bør sætte 
ind ift. udvikling af kurser. 

 
4. ”Avancerede” kandidatfag 

v/Jørgen T. Lauridsen 
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. Endvidere blev det besluttet, at 
forsøgsordningen skulle være evalueres oktober 2020. 
Der var fra ph.d.-udvalget oprindeligt lagt op til, at forsøgsordningen skulle omfatte tre 
”avancerede” kandidatfag fra de erhvervsøkonomiske/økonomiske fagområder. Der har 
imidlertid kun været udbudt et enkelt fag, som undervejs er blevet erstattet med en summer 
school ”Historical Perspectives on Current Econmics Issues: Big Data and Applications” for 
at få flere deltagere. 
Eftersom ”Advanced Economic History” ikke længere udbydes som angivet i 
forsøgsordningen, må forsøgsordningen således betragtes som ophørt oktober 2020. 
 

5. Eventuelt 
• Sexisme i forskningsverdenen: På baggrund af vidnesbyrd fra forskerverdenen om 

oplevet sexisme opfordrer ph.d.-udvalget til at ph.d.-skolen indtænker dette som 
særligt fokusområde på ph.d.-området – herunder har vi det rette beredskab til at 
afdække og opsamle, hvis vi bliver bekendt med sager om sexisme og hvordan skal 
oplysninger herom videregives? Ph.d.-skolen følger op på drøftelse af beredskab og 
procedurer med fakultetsledelsen og kommunikerer videre til de ph.d..-studerende, 
institutter og ph.d.-udvalg.  
 

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