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Ph.d.-skolens sekretariat 

22. juni 2022 

      

 
Referat af møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 16. juni 2022 
 

Deltagere: Jørgen T. Lauridsen (formand), Louise Damkjær Ibsen (næstformand), Kent Wickstrøm 

Jensen, Arjen van Dalen, Lotte Helms, Jens Lemb og Elke Weik. 

Afbud fra: Nina Dietz Legind, Sofie Rose, Tina Larsen, Charlotte Pilgaard Møller (sekretær/referent) 

og Domen Bajde (observatør/ph.d.-skoleleder) 

OBS: Referatet er ekstraordinært udarbejdet af formanden/næstformanden i fællesskab pga. afbud 

fra ph.d.-udvalgets sekretær/referent 

 
 

1. Meddelelser 

• Sprog - styrende organer SDU: Indstilling vedlagt til ph.d.-udvalgets medlemmer. 

Bilag 1: Sprog styrende organer SDU 

• Innovationsfonden: Ekstra midler til grønne missionsprojekter 2022 – herunder 

Erhvervsforsker-programmerne. Frist for ekstra Missionserhvervsforsker-kald 7. 

august 2022. 

• Evaluering af forsøgsordning vedr. ny praksis for godkendelse af ph.d.-planer og 

godkendelse af kursusansøgninger er udsat til næste møde i ph.d.-udvalget i 

september. 

• Grafisk Center: Template til opsætning af ph.d.-afhandling i Word finder du her. 

• SDU Takeover: Ph.d.-skolen afventer nærmere afklaring fra Studieservice af, hvordan 

de ph.d.-studerende er tænkt ind i projektet. Forventes fremlagt til drøftelse på ph.d.-

udvalgets næste møde. 

 

2. Forventninger til artikelbaseret ph.d.-afhandling - Samfundsvidenskab 

Jørgen T. Lauridsen fremlagde beskrivelse fra Fagudvalg for Samfundsvidenskab af 

forventninger til ph.d.-afhandling (både artikelbaseret og monografi), som skal supplere de 

nuværende fire monofaglige beskrivelser. Beskrivelsen blev diskuteret, hvorunder følgende 

kommentarer vandt almindelig tilslutning: 

- Ph.d.-udvalget opfordrer til at man nedtoner problematikken omkring muligheder for 

publikation af monografier, idet den studerende ikke kan forventes at være ansvarlig for 

dette, og i stedet eksempelvis formulere at monografien skal være på et sådant niveau at 

den er publikationsegnet. 

- Ph.d.-udvalget ønsker, i lys af etablering af to tværdisciplinære centre ved fakultetet, at 

fremhæve vigtigheden af en stærk dualitet mellem mono- og tværfaglige discipliner. 

Jørgen T. Lauridsen vil bringe disse synspunkter videre til fagudvalget og foreslå 

justeringer, hvorefter papiret kan offentliggøres. 

 

3. Udkast til international evalueringsrapport 

Evalueringsrapporten blev gennemgået afsnit for afsnit, og talrige gode kommentarer og 

forslag til justeringer blev foreslået. Disse er blevet opsamlet af Louise Damkjær Ibsen og vil 

blive overdraget til Jørgen T. Lauridsen, som vil stå for at inkorporere dem i rapporten. 

https://innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/ekstra-midler-til-groenne-missionsprojekter
https://sdu.templafy.com/documents/rapport-skabeloner-academic-template
https://www.sdu.dk/da/samarbejde/skoler_gymnasier/sdutakeover
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De sidste tre afsnit (14-16) blev grundet tidspres ikke gennemgået. Medlemmerne af udvalget 

opfordres til at sende eventuelle kommentarer til Jørgen T. Lauridsen, og der vil på næste 

møde i september blive sat tid af til at opsamle på disse afsnit. 

Det blev desuden besluttet at Louise Damkjær Ibsen deltager i møder med 

evalueringskomiteen. 

 

4. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

   /Jørgen T. Lauridsen og Louise Damkjær Ibsen 
      

 
  

      

 

 

 

 


