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Ph.d.-skolens sekretariat 

     1. februar 2022 
      
 

 
Indkaldelse til konstituerende og ordinært møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
 den 7. februar 2022 kl. 10:00-12:00  

i mødelokale M v/Institut for Statskundskab 
 

 
DAGSORDEN 
 
Konstituerende møde: 
 
 

1. Velkommen til ph.d.-udvalget 
Kort præsentationsrunde. 
 

2. Valg af formand 
Ph.d.-udvalget indstiller formand blandt udvalgets videnskabelige personale til dekanen. 
 

3. Valg af næstformand 
Ph.d.-udvalget indstiller næstformand blandt udvalgets ph.d.-studerende til dekanen. 
 
 

 
 
 

Ordinært møde: 
 
 

1. Meddelelser 
• Mødedatoer for ph.d.-udvalget 2022: 16. juni, 14. september og 6. december. 
• Responsible Conduct of Research 2022: Forår: 12. og 19. april. Efterår: 10. og 17. 

november.Kursusbeskrivelse/tilmelding: 
https://www.sdu.dk/en/bibliotek/forskere/responsibleconduct/rcrcoursephdstudents/c
ourse+descriptions/samf 

• Ph.d.-vejlederkurser: Ph.d.-skolelederen informerer om planer for afvikling af ph.d.-
vejlederkurser. 

• Kursus for nyvalgte studenterrepræsentanter i studienævn/ph.d.-udvalg o.lign.på 
SDU: 3. og 10. marts Skab Forandring på SDU – kursus for aktive studerende 

• Nyt center på SAMF: DDC (Digital Democracy Centre). Fem ph.d.-studerende er 
nyindskrevet på DDC. 

https://www.sdu.dk/en/bibliotek/forskere/responsibleconduct/rcrcoursephdstudents/course+descriptions/samf
https://www.sdu.dk/en/bibliotek/forskere/responsibleconduct/rcrcoursephdstudents/course+descriptions/samf
https://event.sdu.dk/forandring2022
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2. CPOP kurser og videnformidling (Annette Baudisch, CPOP, deltager under dette punkt) 
v/Annette Baudisch, Jørgen T. Lauridsen og Domen Bajde 
Drøftelse af principper for merit for gennemførte kurser før ph.d.-indskrivning og afvikling 
af videnformidling. 
Bilag 1: Course and dissemination activities for PhD student from CPOP 
 

3. Indstilling af bedømmelsesudvalg 
v/Jørgen T. Lauridsen  
Ph.d.-udvalget indstiller forslag til sammensætning af bedømmelsesudvalg til dekanen ifm. 
bedømmelse af ph.d.-afhandling. 
Ph.d.-udvalget drøfter endvidere fremtidig praksis for indstilling af bedømmelsesudvalg. 
Bilag 2: Forslag til sammensætning af bedømmelsesudvalg ifm. bedømmelse af ph.d.-
afhandling 
 

4. International evaluering 
v/Jørgen T. Lauridsen og Domen Bajde 
Præsentation af status på den internationale evaluering af ph.d.-uddannelsen. 
Bilag 3: International evaluation 
 

5. Praksis for godkendelse af ph.d.-planer 
v/Jørgen T. Lauridsen og Julie Drest Jørgensen 
Ph.d.-udvalget drøfter hvilken afrapportering der er ønskes fra ph.d.-skolen på ph.d.-udvalgets 
møder ift. godkendte ph.d.-planer – eksempelvis opgørelse fordelt på institut, projektets 
arbejdstitel, hovedvejleder, bemærkninger til godkendelse af ph.d.-planen el.lign. 
 

6. Praksis for godkendelse af ph.d.-kurser 
v/Jørgen T. Lauridsen og Julie Drest Jørgensen 
Ph.d.-udvalget drøfter hvilken afrapportering der er ønskes fra ph.d.-skolen på ph.d.-udvalgets 
møder ift. godkendte ph.d.-kursusaktiviteter - eksempelvis oversigt over godkendte kurser 
siden seneste møde – herunder titel på kurset, antal ECTS-point, fagområde og kursusudbyder 
etc. 
 

7. Eventuelt 
 

 
 
 
   /Charlotte Pilgaard Møller 
   Sekretær for ph.d.-udvalget 
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