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Ph.d.-skolens sekretariat 

8. februar 2022 

      

 
Referat af konstituerende og ordinært møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 7. februar 2022 
 

Deltagere: Jørgen T. Lauridsen, Kent Wickstrøm Jensen, Arjen van Dalen, Tina Larsen (deltog fra 

dagsordenens Meddelelsespunkt), Louise Damkjær Ibsen, Jens Lemb, Elke Weik, Domen Bajde 

(ph.d.-skoleleder/observatør), Julie Drest Jørgensen (ph.d.-skolens sekretariat) og Charlotte Pilgaard 

Møller (referent) 

Afbud fra: Nina Dietz Legind, Sofie Rose og Lotte Helms 

 
 

 

Konstituerende møde: 
 

1. Velkommen til ph.d.-udvalget 

Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde af ph.d.-udvalgets medlemmer, ph.d.-

skolelederen/observatøren og ph.d.-skolens sekretariat. 

Mødet blev ekstraordinært afholdt på engelsk. 

 

2. Valg af formand 

Ph.d.-udvalget indstiller professor Jørgen T. Lauridsen, Økonomisk Institut, som formand for 

ph.d.-udvalget. 

 

3. Valg af ny næstformand 

Ph.d.-udvalget indstiller Louise Damkjær Ibsen, Juridisk Institut, som næstformand for ph.d.-

udvalget. 

 

 

 
 

 

Ordinært møde: 
 

1. Meddelelser 

• Mødedatoer for ph.d.-udvalget 2022: 16. juni, 14. september og 6. december. 

Udvalgets medlemmer har modtaget mødeindkaldelser.  

• Responsible Conduct of Research 2022: Bemærk: Datoerne for forårets kurser er 19. 

og 28. april og ikke 12. og 19. april som tidligere annonceret af kursusudbyder. 

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.-skolen forventer ultimo februar at have afklaring fra AAU 

om den hidtidige aftale om fælles afvikling af ph.d.-vejlederkurser for nye vejledere 

kan fortsætte i 2022. Hvis dette ikke er tilfældet, vil ph.d.-skolelederen genforhandle  

https://www.sdu.dk/en/bibliotek/forskere/responsibleconduct/rcrcoursephdstudents/course+descriptions/samf
https://www.sdu.dk/en/bibliotek/forskere/responsibleconduct/rcrcoursephdstudents/course+descriptions/samf
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SDUs ph.d.-vejlederkursus med HR. Ph.d.-skolen vil snarest melde muligheder for 

deltagelse i ph.d.-vejlederkurser og datoer ud til ph.d.-udvalget og institutledere/ph.d.-

koordinatorer.  

• 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. 

  

 

2. CPop kurser  

Jørgen T. Lauridsen og Domen Bajde fremlagde indstilling om merit for 10 ECTS kurser 

gennemført før indskrivning på ph.d.-uddannelsen ved European Doctoral School of 

Demography uden reduktion af studietiden for ph.d.-studerende der indskrives på ph.d.-

uddannelsen under CPop, og med krav om at de resterende 20 ECTS kursusaktiviteter 

gennemføres under ph.d.-indskrivningen. Ud fra den betragtning at kurserne ved European 

Doctoral School of Demography niveaumæssigt kan indplaceres mellem kandidat- og ph.d.- 

Niveau, vil der for 10 ECTS kursusdeltagelse kunne gives merit svarende til 7,5 ECTS. 

Ph.d.-udvalget tilsluttede sig de fremførte principper om merit for op til 10 ECTS kurser før 

indskrivning, forudsat der er tale om ganske særlige tilfælde, som ligeledes vil kunne finde 

anvendelse inden for andre fagområder. Ph.d.-udvalget gjorde dog opmærksom på, at der 

kun vil være tale om principper og ikke en generel praksis for vurdering af ansøgere og 

merit. Der vil altid skulle foretages et individuelt skøn og vurderes individuelt i de konkrete 

tilfælde, også for de nævnte CPop studerende, og på baggrund af den enkelte sags 

individuelle forhold for alle ansøgere, uanset om der måtte være opstillet interne 

retningslinjer.  

 

3. Indstilling af bedømmelsesudvalg 

Ph.d.-udvalget behandlede forslag fra Økonomisk Institut om sammensætning af 

bedømmelsesudvalg ifm. bedømmelse af ph.d.-afhandling. Ph.d.-udvalget indstillede det 

foreslåede udvalg til dekanens godkendelse.  

Endvidere drøftede det nyvalgte ph.d.-udvalg fremtidig praksis for indstilling af 

bedømmelsesudvalg. Der var enighed om at fortsætte hidtidig praksis i tidligere ph.d.-

udvalg med at indstillinger af bedømmelsesudvalg som udgangspunkt kan betragtes som 

”rutinesager”, som iht. ph.d.-udvalgets forretningsorden kan vurderes ved skriftlig 

behandling mellem ph.d.-udvalgsmøderne. Ph.d.-skolens sekretariat vil fremadrettet sende 

indstilling om sammensætning af bedømmelsesudvalg til ph.d.-udvalgets medlemmer via e-

mail med ph.d.-udvalgsformandens eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets 

sammensætning med angivelse af frist for tilbagemelding inden for mindst en uge. Ph.d.-

udvalgets medlemmer kan til enhver tid forlange indstillinger af bedømmelsesudvalg 

henvist til behandling på ph.d.-udvalgets møder. 

 

4. International evaluering 

Jørgen T. Lauridsen orienterede om status på den internationale evaluering af ph.d.-

uddannelsen – herunder den igangværende dataindsamling til evalueringsrapporten. 

Der er nu indhentet accept fra de foreslåede medlemmer, som vil udgøre evalueringskomitéen, 

bestående af: Lektor/ph.d.-skoleleder Anette Boom, CBS, professor Joost van Spanje, Royal 

Holloway og professor PerOla Öberg, Uppsala University. 

Ph.d.-udvalget vil løbende blive orienteret og inddraget i processen omkring den 

internationale evaluering af ph.d.-uddannelsen. 

https://event.sdu.dk/forandring2022
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5. Praksis for godkendelse af ph.d.-planer 

Ph.d.-skolelederen godkender ph.d.-planer for de ph.d.-studerende efter tre måneders 

indskrivning på ph.d.-uddannelsen.  

Ph.d.-udvalget drøftede hvilken afrapportering der ønskes fra ph.d.-skolen på ph.d.-udvalgets 

møder i forhold til godkendte ph.d.-planer. 

Ph.d.-udvalget ønsker fremadrettet fremlagt opgørelse fordelt på institut, projektets 

arbejdstitel, hovedvejleder og eventuelle bemærkninger til godkendte ph.d.-planer. Formålet 

med opgørelsen er at afdække mønstre. 

Denne praksis indføres som forsøgsordning, og vil blive evalueret på næste møde i ph.d.-

udvalget. 

 

6. Praksis for godkendelse af ph.d.-kurser 

Ph.d.-udvalgsformanden godkender - eventuelt i dialog med relevante ph.d.-

udvalgsmedlemmer - kursusansøgninger fra de ph.d.-studerende. 

Ph.d.-udvalget drøftede hvilken afrapportering der ønskes fra ph.d.-skolen på ph.d.-

udvalgets møder i forhold til godkendte kursusaktiviteter.  

Ph.d.-udvalget ønsker fremadrettet fremlagt opgørelse fordelt på godkendte kurser siden 

seneste møde – herunder kursustitel, antal ECTS (ansøgte ECTS bevilget eller er der sket 

nedjustering), fagområde og kursusudbyder. 

Denne praksis indføres som forsøgsordning, og vil blive evalueret på næste møde i ph.d.-

udvalget. 

 

 

7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  

 

 

   /Charlotte Pilgaard Møller 

   Sekretær for ph.d.-udvalget 
      

 
  

      

  


