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Referat af møde i 
Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 2. februar 2021 

 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen, Kent Wickstrøm Jensen, Arjen van Dalen, Birgitte Sloth, Sofie Rose, 
Eva Mærsk, Louise Damkjær Ibsen, Tina Larsen, Kristian Lindholm Nicolaisen, Kristin B. 
Munksgaard (observatør), Marlene Bloch Larsen (ph.d.-skolens sekretariat) og Charlotte Pilgaard 
Møller (referent) 

 
 

1. Valg af næstformand for ph.d.-udvalget 
Ph.d.-udvalget indstiller Kristian Lindholm Nicolaisen (IVØ) som næstformand for ph.d.-
udvalget. 
 

2. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 20. oktober 2021 
Referatet indstilles til godkendelse. 

 
3. Meddelelser 

• Ph.d.-vejlederkursus: Ph.d.-skolen har foreløbigt for 2021 besluttet ikke at tilbyde 
ph.d.-vejledere ved SAMF deltagelse i HRs ph.d.-vejlederkursus. Som alternativ har 
SAMF indgået aftale med Aalborg Universitet (AAU) om, at nye ph.d.-vejledere kan 
deltage i vejlederkurset på AAU. Det første forløb er gennemført med positiv 
feedback. Næste vejlederkursus udbydes 25.-26. februar. Læs mere om kurset og 
tilmelding 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. Rektor har 28. januar godkendt ændringerne efter indstilling fra ph.d.-
udvalget og anbefaling fra dekanen. 

• Opfølgning på APV: Personalepsykologens kvalitative undersøgelse blandt de ph.d.-
studerende på baggrund af opmærksomhedspunkter fra APV’en har givet ph.d.-
skolen et kvalitativt indblik i nogle af de udfordringer, som de ph.d.-studerende 
oplever. Ph.d.-skolelederen vil drøfte indsatsområder med ph.d.-koordinatorer og 
institutledere i foråret 2021. Der vil blive fulgt op herpå i ph.d.-udvalget på næste 
møde. 

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

• Nye tiltag fra ph.d.-skolen 2021:  
o Intro-møder med nye ph.d.-studerende afholdes hver 3. måned. Ph.d.-

studerende, som er længere inde i ph.d.-forløbet er også velkomne til at 
deltage. 
 

https://www.sdu.dk/da/forskning/phd/phd_skoler/phduddannelsen_under_samfundsvidenskab/nyt/phd+supervisor+course
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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. Status på udrulning: Afventer UK-
version af siderne samt feedback på det nye website fra udvalgte ph.d.-
studerende. Ny ph.d.-website forventes lanceret i løbet af foråret 2021. 

4. Kurser 
Ph.d.-udvalget drøftede notat fra Kristin B. Munksgaard og Marlene Bloch Larsen, som er 
udarbejdet på baggrund af opdrag fra ledelsen om at højne fakultetets kursusportefølje.  
Drøftelsen tog afsæt i 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?  
Følgende bemærkninger fremkom fra ph.d.-udvalget: 

o Øget fokus på transparens omkring institutternes udbud af kurser samt kommunikation 
og guidelines om udbudte kurser – evt. ifm. institutternes onboarding af nye ph.d.-
studerende og ph.d.-skolens intro-møder med nye ph.d.-studerende. 

o Vigtigt at alle kurser, der udbydes af institutterne videreformidles til ph.d.-skolen, så 
kurserne kan blive annonceret på den nationale kursusportal PhDCourses.dk og på 
ph.d.-skolens hjemmeside. 

o Flere fag-faglige kurser bør udbydes i samarbejde med forskningsmiljøernes nationale 
og internationale netværk.  

o Incitamenter til udbud af kurser, ansvar og ressourcemæssige forhold skal forankres i 
fakultetsledelsen/institutlederkredsen  

o De 30 ECTS kurser bør også kunne anvendes til mere ikke fag-faglige kurser, fx 
generiske kurser i publicering og undervisningsmetode. 

o Opfordring til at flere kurser fremadrettet udbydes som online kurser. 
o Opfordring til at ph.d.-skolen understøtter institutsekretariaterne ift. guidelines for 

oprettelse og annoncering med mulig for lokale tilpasninger. 
Ph.d.-udvalgets bemærkninger til notatet vil blive indtænkt i nyt oplæg til drøftelse på næste 
møde i ph.d.-udvalget. Ph.d.-skolen går i dialog med institutsekretariaterne omkring 
videndeling om institutternes kursusansvarlige, samarbejde om øget synliggørelse af kurser, 
procesbeskrivelse for oprettelse og annoncering af kurser m.v. 

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

Ph.d.-udvalget drøftede erfaringer med COVID-19 situationens påvirkning af ph.d.-
uddannelsen. 
Ph.d.-skolen har foreløbigt modtaget 14 ansøgninger om forlængelse relateret til COVID-19, 
hvoraf 12 er imødekommet. Vurdering af ansøgninger sker på baggrund af konkret, individuel 
vurdering. Der skal være årsagssammenhæng mellem COVID-19 situationen og forsinkelsen 
– fx i form af udfordringer med dataindsamling.  
De foreløbige erfaringer med afvikling af digitale ph.d.-forsvar viser, at der er udbredt 
tilfredshed med online-løsningerne, som samtidigt åbner op for, at flere deltagere på tværs af 
fakultetet har mulighed for at deltage. 
Der blev udtrykt bekymring ift. afvikling af kurser og miljøskift. Ph.d.-skolen er opmærksom 
på disse udfordringer og der bliver i udstrakt grad vist fleksibilitet inden for rammerne af 
gældende love og regler ift.alternative løsningsmodeller og opfordrer til afvikling af kurser i 
form af digitale løsninger og som selvstudier samt - om nødvendigt - afvikling af miljøskift  
 



 

3 
 

 
 
via online løsninger. Ph.d.-skolen opfordrer i den forbindelse ph.d.-studerende og vejledere 
til at hente information om COVID-19 relaterede forhold på ph.d.-skolens website 
Herudover blev der italesat udfordringer omkring trivsel, oprettelse af netværk og modtagelse 
af nye ph.d.-studerende uden det fysiske fremmøde. 
 

6. Ph.d.-vejlederdag 2021 
Ph.d.-vejlederdagen afholdes 3. marts 2021 som online workshop. Målgruppen vil være 
ph.d.-vejledere samt ph.d.-koordinatorer på SAMF. Temaet vil være ”Remote supervision of 
doctoral students” med fokus på udfordringerne og fordelene ved ph.d.-vejledning ”på 
distancen”. Workshoppen tager udgangspunkt i vejlederes og ph.d.-studerendes oplevelser 
og der præsenteres effektive måder, hvorpå dialog, interaktion og udvikling stadig kan sikre 
videnskabelse, udvikling af forskningsfærdigheder og fortsat trivsel hos de ph.d.-stduerende. 
Oplægsholder er Associate Professor Gina Wisker, International Centre for Higher 
Education Management, University of Bath  
 

7. Eventuelt 
• Eva Mærsk efterspurgte materiale om ligestilling fra ph.d.-vejlederdagen 2019. 

Ph.d.-skolen undersøger muligheden for at videreformidle materialet og vender 
tilbage til Eva Mærsk. 

• Arjen van Dalen opfordrede til øget opmærksomhed på talentprogram for ph.d.-
studerende på SAMF. 

 
 

 
 
 

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

         
      

  

https://www.sdu.dk/da/forskning/phd/phd_skoler/phduddannelsen_under_samfundsvidenskab/faqcorona
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