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Ph.d.-skolens sekretariat 
8. november 2021 

      
 

Referat af møde i 
Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 1. november 2021 

 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen, Kent Wickstrøm Jensen, Arjen van Dalen, Sofie Rose, Tina Larsen, 
Domen Bajde (observatør), Julie Drest Jørgensen (ph.d.-skolens sekretariat) og Charlotte Pilgaard 
Møller (referent) 
Afbud fra: Louise Damkjær Ibsen, Birgitte Sloth, Eva Mærsk, Morten Kallestrup og Kristian 
Lindholm Nicolaisen 

 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 15. juni 2021 
Referatet indstilles til godkendelse. 
 

2. Meddelelser 
• Velkommen til ny ph.d.-skoleleder Domen Bajde, som observatør i ph.d.-udvalget. 
• Valg til ph.d.-udvalget efterår 2021: Frist for kandidatlister 10. november kl. 12:00. 

E-valg afholdes 24.-25. november. Der er valg til både repræsentanter for det 
videnskabelige personale og ph.d.-studerende. 

• Ny ph.d.-website implementeret 1. oktober. Ph.d.-skolen opfordrer til feedback på den 
nye struktur mhp. den fortsatte udvikling af sitet.  
 

3. Valg af ny næstformand 
Ph.d.-udvalget indstiller Tina Larsen, Institut for Virksomhedsledelse, som ny næstformand 
for ph.d.-udvalget for den resterende valgperiode. 
 

4. Post-corona 
Ph.d.-udvalget drøftede erfaringer med COVID-19 situationens påvirkning af ph.d.-
uddannelsen. Hvad har vi lært under nedlukningen og hvad kan vi tage videre med os ind i 
en ”ny normal” post-corona? Skal vi forberede os på en ny hverdag, hvor fx distance-
arbejde, online kurser og vejledning bliver en ny normal for mange? 
Der var bred enighed i ph.d.-udvalget om, at de alternative digitale løsninger under 
nedlukningen har fungeret under de givne betingelser, men at de digitale løsninger 
fremadrettet – medmindre der er særlige omstændigheder – ikke bør blive ny normal og 
erstatte fysisk fremmøde på SDU, fysisk deltagelse i kurser, konferencer, vejledningsmøder 
- bl.a. af hensyn til de ph.d.-studerendes trivsel og netværksdannelse.   
 
Ph.d.-udvalget opfordrede i den forbindelse ph.d.-skolelederen til fortsat at være 
imødekommende i forhold til fleksible løsninger til afvikling af miljøskift og kurser ud fra 
den betragtning, at de ph.d.-studerende har en begrænset periode til deres ph.d.-projekt og at 
Covid-19 fortsat kan have indvirkning på afviklingen af studieelementerne. 
 
Ph.d.-forsvar er under nedlukningen gennemført via online løsninger. Post-corona er de 
fysiske forsvar genoptaget, men afvikles dog også som hydrid-forsvar under særlige  
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Omstændigheder – forudsat den ph.d.-studerende er indforstået. Generelt er de digitale 
forsvar og hybrid-forsvar blevet taget positivt imod, primært fordi det har muliggjort 
afvikling af forsvar under nedlukningen, men også har givet flere tilhørere mulighed for at 
deltage online. Det er dog ph.d.-udvalgets opfattelse, at ph.d.-forsvar som udgangspunkt 
skal afvikles fysisk på SDU og at digitale forsvar/hybrid-forsvar kun bør finde sted under 
særlige omstændigheder. 
 

5. International evaluering af ph.d.-uddannelsen 
Ph.d.-udvalgsformanden og ph.d.-skolelederen præsenterede planerne – herunder rammerne, 
tidsplan, metode, fokuspunkter og udpegning af evaluatorer for den kommende 
internationale evaluering af ph.d.-uddannelsen med afsæt i drøftelserne i ph.d.-udvalget på 
mødet 15. juni 2021. Formålet med evalueringen skal være udviklingsorienteret med 
konkret fremadrettet anvendelsessigte og fokus på at sikre kvaliteten af ph.d.-uddannelsens 
indhold og resultat. 
 
Ph.d.-udvalget foreslog følgende supplerende emner indtænkt i evalueringen: 1) trivsel: 
Hvad gør institutterne for at forbedre de ph.d.-studerendes trivsel?, 2) Ændrede 
indskrivningsformer ift. den seneste internationale evaluering: Hvordan påvirker 
indskrivningsformer ph.d.-forløbet? Hvilke implikationer har det at vi har flere indskrevet 
med ekstern finansieret og færre på traditionelle fakultetsmidler?, 3)Fokus på 
kønsfordelingen, 4) Kvalitative erfaringer med midtvejsevalueringen: Har det lettet presset 
på de ph.d.-studerendes arbejdsbelastning og vejledningen? Disse input vil blive skrevet ind 
i rammen for den internationale evaluering. 
 
Den foreslåede evalueringskomité vil bestå af tre medlemmer, som sikrer bred 
repræsentation af fagområderne og med erfaring fra deltagelse i tidligere internationale 
evalueringer og/eller med kendskab til den skandinaviske lovgivning på ph.d.-området. 
Ph.d.-udvalget vil blive orienteret om den endelige sammensætning af komiteen, når der er 
indhentet accept fra de foreslåede bedømmere. Komiteens evalueringsrapport forventes 
udarbejdet oktober 2022. Den samlede rapport forventes at blive præsenteret for ph.d.-
udvalget og ledelsesgruppen december 2022. Med udgangspunkt i anbefalingerne fra ph.d.-
udvalget og ledelsesgruppen vil der efterfølgende blive udarbejdet handlingsplan, som skal 
indarbejdes i udviklingsarbejdet for ph.d.-skolen 2023.  
 

6. Retningslinjer for at undgå plagiat og selvplagiat i ph.d.-afhandlingen 
SDUB har i dialog med SDUs Ph.d.-Koordinationsudvalg udarbejdet retningslinjer til brug 
for de ph.d.-studerende, som vil kunne bruges på tværs af fakulteterne for at undgå plagiat og 
selvplagiat i ph.d.-afhandlingen. Der var opbakning i ph.d.-udvalget til at implementere 
retningslinjerne på SAMF. Retningslinjerne vil blive uploadet på ph.d.-skolens website på de 
respektive universer og vil ligeledes blive introduceret af ph.d.-skolelederen på intro-møderne 
med nye ph.d.-studerende. 
 

7. Eventuelt 
• Der blev udtrykt ønske om fastsættelse af 3-4 møder i ph.d.-udvalget i 2022. Ph.d.-

skolens sekretariat sender mødeindkaldelser ud til ph.d.-udvalgets medlemmer 
umiddelbart efter det nye ph.d.-udvalg er sammensat primo 2022.  
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Jørgen T. Lauridsen 
Formand for ph.d.-udvalget 
   /Charlotte Pilgaard Møller 
   Sekretær for ph.d.-udvalget 
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