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Ph.d.-skolens sekretariat 

     29. november 2022 
      
 

 
Indkaldelse til møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
 den 6. december 2022 kl. 10:00-12:00  

i mødelokale M v/Institut for Statskundskab 
 

 
DAGSORDEN 

 
1. Meddelelser 

• Valg til ph.d.-udvalget for repræsentanter for de ph.d.-studerende efterår 2022 
• Sofie Rose, Institut for Statskundskab, træder ud af ph.d.-udvalget i forbindelse med 

indlevering af ph.d.-afhandling 1. december. 
• SDU Kurser i Projektledelse for ph.d.-studerende 

 
2. International evaluering af ph.d.-uddannelsen 

v/Jørgen T. Lauridsen og Domen Bajde 
Præsentation og drøftelse af den eksterne evalueringskomités rapport vedr. den internationale 
evaluering af ph.d.-uddannelsen.  
Med udgangspunkt i anbefalingerne fra de eksterne evaluatorer og ph.d.-udvalget vil der 
herefter blive udarbejdet handlingsplan til godkendelse i ph.d.-udvalget.  
Bilag 1: International evaluation report/Presentation for the PhD Committee 
 

3. Ph.d.-kurser 
v/Jørgen T. Lauridsen 
Drøftelse af ph.d.-skolens afrapportering til ph.d.-udvalget over kursusgodkendelse for ph.d.-
studerende på SAMF i perioden 1. februar til 3. november 2022 samt evaluering af 
forsøgsordningen. 
Ph.d.-udvalget besluttede på møde 7. februar 2022 at indføre følgende praksis som 
forsøgsordning: ”(…) Ph.d.-udvalgsformanden godkender - eventuelt i dialog med relevante 
ph.d.-udvalgsmedlemmer - kursusansøgninger fra de ph.d.-studerende. 
Ph.d.-udvalget ønsker fremadrettet fremlagt opgørelse fordelt på godkendte kurser siden 
seneste møde – herunder kursustitel, antal ECTS (ansøgte ECTS bevilget eller er der sket 
nedjustering), fagområde og kursusudbyder (…)”. 
Bilag 2: Oversigt over kursusgodkendelse for ph.d.-studerende (SAMF) i perioden 1. februar 
til 3. november 2022. 
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4. Ph.d.-planer 
v/Jørgen T. Lauridsen og Domen Bajde 
Drøftelse af ph.d.-skolens opgørelse til ph.d.-udvalget over ph.d.-skolelederens godkendelse 
af ph.d.-planer i perioden 7. februar 2022 til 28. november 2022 samt evaluering af 
forsøgsordningen. 
Ph.d.-udvalget besluttede på møde 7. februar 2022 at indføre følgende praksis som 
forsøgsordning: ” (…) Ph.d.-skolelederen godkender ph.d.-planer for de ph.d.-studerende 
efter tre måneders indskrivning på ph.d.-uddannelsen.  
Ph.d.-udvalget ønsker fremadrettet fremlagt opgørelse fordelt på institut, projektets 
arbejdstitel, hovedvejleder og eventuelle bemærkninger til godkendte ph.d.-planer. Formålet 
med opgørelsen er at afdække mønstre (…)”. 
Bilag 3: Afrapportering vedr. godkendte ph.d.-planer i perioden 7. februar til 28. november 
2022 
 

5. Eventuelt 
 

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