
 

1 
 

 
 

 
Ph.d.-skolens sekretariat 

     4. december 2018 
      
 

 
Indkaldelse til møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
 den 12. december 2018 kl. 10:00-12:00 i 

mødelokale Overblikket 
 

 
DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget den 11. juni 2018 
Bilag 1: Referat af møde den 11. juni 2018 
 

2. Meddelelser 
• Valg til ph.d.-udvalget blandt de ph.d.-studerende efterår 2018 
• Status på udmøntning af strategiske initiativer på ph.d.-området – herunder nye 

evalueringsformer for ph.d.-studerende, der indskrives fra 1. januar 2019 
• Procedurebeskrivelse for samarbejdsaftaler SAMF 
• Status på nyindskrevne ph.d.-studerende og tildelte ph.d.-grader per 5. december 2018  

 
3. Slutevaluering  

v/Christian Skovsgaard, OECONOMIA 
Der indføres slutevaluering efter ph.d.-afhandlingen er indleveret og forsvaret med primært 
fokus på vejlederrollen. Slutevalueringen igangsættes per 1. januar 2019 og vil omfatte ph.d.-
studerende, som har fået tildelt ph.d.-graden fra og med 1. juni 2018. IVØs analyseenhed, 
OECONOMIA, står for udarbejdelse af spørgeskema og evalueringsrapport.  
Christian Skovsgaard deltager under dette punkt til drøftelse af oplæg til spørgeskema til 
dimittend og vejleder. 
Bilag 2: Udkast til spørgeskema dimittend og vejleder 

 
4. Indførsel af tekstlighedskontrol af ph.d.-afhandlinger på SAMF fra 1. december 2018 

v/Lasse Østengaard, SDUB og Nina Dietz Legind, ph.d.-skoleleder 
Præsentation af SDUBs erfaringer med plagiat-screening af afhandlinger – herunder SDUBs 
frister, procedurer, analyse m.v. 
Drøftelse af procedurer. 
Bilag 3: SDUBs erfaringer med plagiat-screening af ph.d.-afhandlinger 
 

5. Status på forsøgsordning med indførsel af ”avancerede” kandidatfag  
V/Jørgen T. Lauridsen, formand for ph.d.-udvalget og Paul Sharp, ph.d.-koordinator (IVØ) 
Drøftelse af tilbagemelding fra fagområderne Erhvervsøkonomi/Økonomi vedr. 
forsøgsordning med indmelding af fag til ph.d.-skolen, som kan udbydes som ”avancerede” 
kandidatfag, dvs. kandidatfag suppleret med et forskningsmodul for ph.d.-studerende. 



 

2 
 

Paul Sharp, IVØ, deltager under dette punkt mhp. drøftelse af alternative løsningsforslag. 
Bilag 4: ”Avancerede” kandidatfag 
  

6. Ph.d.-kurser (Lukket punkt) 
Bilag 5: Vurdering af ansøgninger om godkendelse af kursusaktiviteter 
 

7. Eventuelt 
 
 
 

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