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Indkaldelse til møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
 den 11. juni 2018 kl. 12:00-14:00 i 

mødelokale M v/Inst. for Statskundskab 
 

 
DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse af referat af ekstraordinært møde i ph.d.-udvalget 9. april 2018 
Bilag 1: Referat af møde 9. april 2018 
 

2. Meddelelser 
• Anna Schneider-Kamp, Institut for Marketing og Management, har indleveret sin 

ph.d.-afhandling og er således trådt ud af ph.d.-udvalget. Mikkel Hasse Petersen, 
Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, er indtrådt i ph.d.-udvalget som 
suppleant. 

• Responsible Conduct of Research: Næste kursus afholdes oktober 2018. 
• Seneste version af Strategisk handlingsplan for ph.d.-området (april 2018 version) kan 

hentes på SDUnet 
• SDU Dissertation Award: RI-rådet har godkendt, at der ved SDU indføres en 

dissertation award på ph.d.-området. Uddelingen vil finde sted ved SDU's årlige 
ph.d.-afslutningsarrangement. Der uddeles én pris per fakultet. Hovedkriterium for 
tildeling: "Den særligt gode afhandling/det særligt gode projekt bedømt på grundlag 
af forskningsidé og forskningshøjde". Grundlaget for tildeling af SDU Dissertation 
Award er ph.d.-grader tildelt mellem 1. maj og 1. maj det respektive år forud for 
ph.d.-afslutningen. Uddelingen finder sted første gang ved ph.d.-afslutningen 2019. 
 
 

3. Strategisk handlingsplan for ph.d.-området  
v/Nina Dietz Legind, Jørgen T. Lauridsen og Christian Skovsgaard   
• Præsentation af implementeringsplan. 
• Drøftelse af proces og fordeling af ansvar – herunder proces omkring oprettelse af 

”avancerede” kandidatfag med særligt forskningsmodul inden for specifikke 
fagområder. 

• Karriereplaner: Drøftelse af, hvor ansvaret for karrierevejledning bør forankres. 
• Tredjeårs evaluering: Afklaring omkring inddragelse af intern/ekstern evaluator ved 

tredjeårs evalueringen. Minimum tilknytning af intern evaluator. Instituttet kan vælge 
også at inddrage ekstern evaluator. Hvilken form skal denne inddragelse have?  

• Evaluering af vejledere: Indførelse af slutevaluering efter ph.d.-afhandlingen er 
indleveret og forsvaret med primært fokus på vejlederrollen. Slutevalueringen 

http://sdunet.dk/Enheder/Fakulteter/Samfundsvidenskab/Om-ledelse/Institutledere/%7E/media/Intranet/Public/Upload/Personale%20og%20okonomi/Strategisk%20handlingsplan%20for%20ph.d.-omr%C3%A5det%20-%20version%20april%202018.ashx
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igangsættes per 1. januar 2019 og vil omfatte de ph.d.-studerende, som har fået tildelt 
ph.d.-graden fra og med 1. juni 2018. IVØs analyseenhed, OECONOMIA, vil stå for 
udarbejdelse af spørgeskema og evalueringsrapport. Christian Skovsgaard, 
OECONOMIA, deltager under dette punkt mhp. at inddrage ph.d.-udvalget i 
spørgeskemaets form/indhold. 

• Orientering om igangværende bilaterale møder mellem ph.d.-skoleleder, institutledere 
og ph.d.-koordinatorer vedr. funktionsbeskrivelse af ph.d.-koordinatorrollen og 
decentrale handlingsplaner. 

Bilag 2: Præsentation af implementeringsplaner og spørgsmål til ph.d.-udvalget 
 

4. Ph.d.-kurser (Lukket punkt) 
Bilag 3: Vurdering af ansøgninger om godkendelse af kursusaktiviteter 
 

5. Ph.d.-planer (Lukket punkt) 
Bilag 4: Vurdering af ph.d.-plan. 
 

6. Eventuelt 
 
 
 

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