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Ph.d.-skolens sekretariat 

     25. januar 2021 
      
 

 
Indkaldelse til hhv. konstituerende og ordinært møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
 den 2. februar 2021 kl. 10:00-12:00 (mødet afvikles via Zoom) 

 
 
DAGSORDEN 
 
Konstituerende møde: 
 

1. Valg af næstformand for ph.d.-udvalget 
Ph.d.-udvalget indstiller næstformand blandt udvalgets nyvalgte ph.d.-studerende til dekanen. 

 
Ordinært møde: 

 
2. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget den 20. oktober 2020 

Bilag 1: Referat af møde den 20. oktober 2020. 
 

3. Meddelelser 
• Ph.d.-vejlederkursus AAU: Ph.d.-skolen har indgået aftale med AAU om at nye 

SAMF ph.d.-vejledere i 2021 deltager i AAUs ph.d.-vejlederkurser. Næste 
vejlederkursus udbydes 25.-26. februar som online kursus. Læs mere om kurset her 

• Udskiftning i ph.d.-udvalget uden for valgperiode: Efter anmodning fra Statskundskab 
og høring hos VIP-repræsentanterne i ph.d.-udvalget, jf. Vedtægten, § 26, 3, er det 
indstillet til rektor, at David Hopmann og Jonas Blom (suppleant) erstattes af Arjen 
van Dalen og Morten Kallestrup (suppleant) for den resterende valgperiode. Indtil der 
foreligger svar fra rektor, deltager Arjen van Dalen som observatør i ph.d.-udvalget. 

• 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:  Ph.d.-skolelederen og prodekan for forskning viderefører Borgermøder 
med de ph.d.-studerende i 2021. 

• Nye tiltag fra ph.d.-skolen 2021:  
o Intro-møder med nye ph.d.-studerende hver 3. måned. 
o Lancering af ny ph.d.-website forår 2021. Målsætning: Transparens, målrettet 

kommunikation til ph.d.-skolens interessenter, kortlægning/visualisering af 
aktører rundt om de ph.d.-studerende. 

 
 
 

https://www.sdu.dk/da/forskning/phd/phd_skoler/phduddannelsen_under_samfundsvidenskab/nyt/phd+supervisor+course
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4. Kurser 
v/Jørgen T. Lauridsen og Kristin B. Munksgaard 
Opfølgning på seneste møde i ph.d.-udvalget omkring ph.d.-skolens kursusportefølje og 
sammensætning af kurser – herunder 1) Hvad skal være det overordnede mål for porteføljen 
af ph.d.-kurser på SAMF?, 2) Hvordan kan vi udvide udbuddet af ph.d.-kurser på SAMF?, 3) 
Hvordan kan vi øge/målrette annoncering og markedsføring af ph.d.-kurser udbudt på 
SAMF?, 4) Hvordan skal kurserne administreres?  
Drøftelse af kursusudvikling - indkredsning af, hvor de enkelte fagområder bør sætte ind i 
forhold til kursusudvikling, incitamenter til at udbyde samt kommunikation omkring kurser. 
Bilag 2: Notat fra Kristin B. Munksgaard og Marlene Bloch Larsen vedr. ph.d.-kurser på 
SAMF 

 
5. Opfølgning på COVID-19 situationens påvirkning på ph.d.-uddannelsen 

Erfaringsudveksling og forslag til eventuelle nye initiativer til håndtering af COVID-19 
situationen ift. netværksdannelse for ph.d.-studerende samt afvikling af miljøskift, kurser, 
videnformidling og forsvar m.v. 
 

6. Ph.d.-vejlederdag 2021 
Dialog om forslag til temaer for ph.d.-vejlederdagen 2021. Det kan oplyses, at temaet for 
ph.d.-vejlederdagen 2019 var ligestilling. 
 

7. Eventuelt 
 
 
 

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