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Ph.d.-skolens sekretariat 

     22. januar 2018 
      
 

 
Indkaldelse til hhv. konstituerende og ordinært møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
 den 29. januar 2018 kl. 12:00-14:00 i 

mødelokale M v/Inst. for Statskundskab 
 

 
DAGSORDEN 
 
Konstituerende møde: 

 
1. Valg af formand 

Ph.d.-udvalget indstiller formand blandt udvalgets videnskabelige personale til dekanen. 
 

2. Valg af næstformand 
Ph.d.-udvalget indstiller næstformand blandt udvalgets ph.d.-studerende til dekanen. 
 

 
 
 

Ordinært møde: 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 11. september 2017 
Bilag: Referat af møde 11. september 2017 
 

2. Meddelelser 
• Professor Birgitte Sloth, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, er indtrådt i 

ph.d.-udvalget som suppleant og erstatter således professor Kim Østergaard, Juridisk 
Institut. 

• Responsible Conduct of Research: Næste kursus afholdes 15. og 24. maj 2018. 
Tilmelding på: http://webpay.sdu.dk/system/rcr2018/ 

• Dissertation award: Arbejdsgruppen under Ph.d.-K har udarbejdet forslag til 
udvælgelsesproces og -kriterier til RI-rådet. 

• Ph.d.-koordinatorrollen:Institutterne har frist for fremsendelse af opdateret 
funktionsbeskrivelse for ph.d.-koordinatorer til ph.d.-skolens sekretariat 3. april 2018.  
Inspirationspapir er udarbejdet, som funktionsbeskrivelsen kan tage udgangspunkt i. 
 
 
 
 

http://webpay.sdu.dk/system/rcr2018/
https://www.sdu.dk/da/forskning/phd/phd_skoler/phduddannelsen_under_samfundsvidenskab/kontakt
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3. Status for den strategisk handlingsplan for ph.d.-området januar 2018 
v/Nina Dietz Legind 
• Opfølgning på igangsatte aktiviteter og aftaler. 
• Ph.d.-skolens institutbesøg efteråret 2017. 
• Fremadrettet proces: Det videre arbejde med udvalgte temaer: 

o Mere retvisende første- og andetårs evalueringer (handlingsplanen side 9) 
o Kurser (handlingsplanens side 11) 
o Evaluering af vejledere, uddannelse etc. (handlingsplanens side 15) 

• Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe under ph.d.-udvalget. 
Bilag: Strategisk handlingsplan for ph.d.-området (version januar 2018). De primære 
justeringer er markeret med gult) 
 

4. Jobmarkedspapir 
v/Jørgen T. Lauridsen 
Drøftelse af forslag fra Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi. 
Bilag: E-mail fra Jørgen T. Lauridsen vedr. jobmarkedspapir 
 

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

6. Ph.d.-planer (Lukket punkt) 
Fast punkt på dagsordenen. Pt. ingen ph.d.-planer til vurdering. 
 

7. Eventuelt 
 

 
 
 
   /Charlotte Pilgaard Møller 
   Sekretær for ph.d.-udvalget 
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