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Ph.d.-skolens sekretariat 

     8. juni 2021 
      
 

 
Indkaldelse til møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
 den 15. juni 2021 kl. 10:00-12:00 (mødet afvikles via Zoom) 

 
 
DAGSORDEN 
 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget den 2. februar 2021 
Bilag 1: Referat af møde den 2. februar 2021. 

 
2. Meddelelser 

• Personalemæssige ændringer på ph.d.-skolens sekretariat 
• Godkendelse af bedømmelsesudvalg i ph.d.-udvalget 
• Fælles SDU ph.d.-afslutning: Direktionen har med virkning fra 2021 besluttet at 

afskaffe den fælles ph.d.-afslutning. Fejring af ph.d.-dimittender forankres 
fremadrettet decentralt på institutterne – gerne ifm. ph.d.-forsvaret.  

• Nyt indleveringsmodul i PURE: SDUs ph.d.-skoler har indgået aftale med SDUB om 
implementering af fælles indleveringsmodul for ph.d.-afhandlinger mhp at sikre 
udbredelsen af afhandlinger fra SDU. Med virkning fra 1. september 2021 skal alle 
ph.d.-afhandlinger der indleveres på SAMF uploades digitalt i ph.d.-
indleveringsmodul i PURE. Ph.d.-skolen sender snarest muligt informationsmail ud 
til ph.d.-studerende og ph.d.-koordinatorer.  

• Trivsel: Igangsatte indsatser for forbedring af trivslen blandt de ph.d.-studerende på 
baggrund af HRs kvalitative undersøgelse blandt ph.d.-studerende samt drøftelser i 
ph.d.-udvalget og ph.d.-koordinatorgruppen: 
  

o Intro-møder med nye ph.d.-studerende online hver 3. måned 
o Borgermøder: Ph.d.-skoleleder og prodekan for forskning viderefører 

Borgermøder med de ph.d.-studerende i 2021 
o Lancering af ny ph.d.-website 2021. Målsætning: Transparens, målrettet 

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

o Bæredygtigt arbejdsmiljø for ph.d.-studerende og yngre forskere: 
Udviklingsarbejde mellem HR og ph.d.-skolerne om indsats til styrkelse af 
arbejdsmiljøet 
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3. Kurser 
v/Jørgen T. Lauridsen og Kristin B. Munksgaard 
Opfølgning på seneste møde i ph.d.-udvalget omkring ph.d.-skolens kursusportefølje og 
kommunikation omkring kurser.  

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

Erfaringsudveksling om håndtering af COVID-19 situationen ift. alternative forslag til 
afvikling af miljøskift, kurser samt hydrid-forsvar. 
 

5. International evaluering af ph.d.-uddannelsen 
v/Jørgen T. Lauridsen 
Ifølge Universitetsloven skal ph.d.-skolerne gennemføre international evaluering af ph.d.-
uddannelsen. Seneste internationale evaluering af SAMF ph.d.-uddannelsen blev afviklet i 
2014. SDUs Ph.d.-Koordinationsudvalg har besluttet, at de internationale evalueringer på 
SDU skal afvikles med en frekvens på 5-7 år. 
Indledende drøftelser i ph.d.-udvalget om fokuspunkter for afvikling af den kommende 
internationale evaluering af ph.d.-uddannelsen, som iværksættes af dekanen med inddragelse 
af ph.d.-skolelederen og ph.d.-udvalget. 
Bilag 2: Oplæg fra ph.d.-udvalgsformanden til drøftelsespunkt vedr. international evaluering  
 
 

6. Eventuelt 
 
 
 

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