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Ph.d.-skolens sekretariat 
17. marts 2023 

      
 

Referat af møde i 
Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 7. marts 2023 

 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen (formand), Tina Larsen, Melanie Sofia Hartvigsen, Miriam Lykke 
Jensen, Charlotte Pilgaard Møller (sekretær/referent), Anja Visling (ph.d.-skolens sekretariat) og 
Domen Bajde (observatør/ph.d.-skoleleder) 
 
Afbud fra: Nina Dietz Legind, Elke Weik, Arjen van Dalen, Kent Wickstrøm Jensen, Jaqueline Rita 
Tedaldi og Florian Ege 
 
Ifølge Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved SDU § 8, stk. 2 er ph.d.-udvalget 
beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der var seks afbud til ph.d.-
udvalgsmødet, og derfor har referat af mødet været sendt i høring hos ph.d.-udvalgets medlemmer 
inden godkendelse. 

 
 

1. Velkommen til ph.d.-udvalget til nyvalgte repræsentanter for de ph.d.-studerende 
Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde af ph.d.-udvalgets medlemmer, ph.d.-
skolelederen/observatøren og ph.d.-skolens sekretariat. 
 

2. Valg af næstforperson 
Ph.d.-udvalget indstiller Tina Larsen, Institut for Virksomhedsledelse, som næstforperson for 
ph.d.-udvalget. 
 

3. Meddelelser 
• Mødedatoer i ph.d.-udvalget 2023: 7. marts, 15. juni, 14. september og 12. december. 

Mødedatoer er meldt ud til ph.d.-udvalget. Ph.d.-udvalgets medlemmer opfordres til 
at melde tilbage til ph.d.-udvalgets sekretær i god tid, hvis de er forhindret, så 
mødedato kan ændres, så flest muligt kan deltage. 

• SDU HR kurser 2023 i projektstyring og -ledelse for ph.d.-studerende 
 

4. International evaluering af ph.d.-uddannelsen 
v/Domen Bajde og Jørgen T. Lauridsen 
Domen Bajde og Jørgen T. Lauridsen præsenterede ph.d.-udvalget for handlingsplan med 
milepæle for implementering af indsatsområder for det videre udviklingsarbejde for ph.d.-
skolen, som er indkredset på baggrund af den eksterne evalueringskomités rapport vedr. den 
internationale evaluering af ph.d.-uddannelsen. Handlingsplanen har desuden været 
præsenteret for fakultetsledelsen og Akademisk Råd. Implementeringsprocessen strækker 
sig over en toårig periode (2023/2024). 
Ph.d.-skolelederen orienterede om initiativer, som er i proces på ph.d.-skolen 2023 – 
herunder udvidelse af fakultetets udbud af ph.d.-kurser og annonceringen heraf. Ph.d.-
skolelederen er i dialog med institutlederkredsen om kursusudbuddet – herunder om øget 
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fokus på fælles udbud af ph.d.-kurser på tværs af institutter og netværk i og uden for SDU 
regi.  
 
 
Herudover har ph.d.-skolen igangsat udviklingsarbejde om systemisk feedback fra de ph.d.-
studerende i forhold til vejlederrelationen. Dette vil blive tilbudt i forlængelse af 
statusseminaret efter 6-9 måneders indskrivning med henblik på at afdække undervejs i 
ph.d.-forløbet, om de er tilfredse med vejledningen.   
Endvidere vil der blive iværksat trivelsundersøgelse særligt målrettet SAMFs ph.d.-
studerende, som supplement til SDUs APV undersøgelse. 
Ph.d.-skolelederen oplyste endvidere, at der sideløbende er igangsat initiativer af mere 
administrativ karakter – eksempelvis digitalisering af evalueringsprocessen (blanketter til de 
regelmæssige evalueringer undervejs i ph.d.-forløbet). 
 

5. Fagudvalg 
v/Domen Bajde og Jørgen T. Lauridsen 
Ph.d.-skolelederen og ph.d.-udvalgsformanden orienterede ph.d.-udvalget om fagudvalgenes 
opgavevaretagelse – herunder vurdering af ph.d.-ansøgninger og processen omkring den 
faglige vurdering af ansøgere. Generelt er der positive erfaringer med fagudvalgenes 
overholdelse af deadlines for vurdering af ansøgere, men desværre har der vist sig flere 
eksempler på udfordringer med længerevarende forsinkelser fra enkelte fagudvalg, som ifølge 
institutterne har resulteret i, at velkvalificerede ansøgere har søgt mod andre universiteter. 
Der er derfor behov for at undersøge alternative løsningsmodeller for vurdering af ph.d.-
ansøgere med det formål at speede processen op.  
Der var opbakning fra ph.d.-udvalget til at ph.d.-skolelederen undersøger 
ansøgningsproceduren på de øvrige ph.d.-skoler på SDU og går i dialog med 
fagudvalg/institutter om mulige løsningsmodeller til at reducere processen. Punktet 
genoptages på næste møde i ph.d.-udvalget med henblik på endelig beslutning. 
 

6. Ph.d.-planer (Udsat fra mødet 6. december 2022) 
v/Jørgen T. Lauridsen og Domen Bajde 
Ph.d.-udvalget drøftede den fremsendte opgørelse over ph.d.-skolelederens godkendelse af 
ph.d.-paner i perioden 7. februar 2022 til 27. februar 2023 samt evaluering af 
forsøgsordningen.  
Ph.d.-skolelederen vurderer overordnet, at det er de samme mønstre i ph.d.-planerne, som der 
bliver givet feedback på i den tidlige fase af ph.d.-forløbet.  
Der var enighed i ph.d.-udvalget om at gøre forsøgsordningen permanent. Dermed vil 
processen for godkendelse af ph.d.-planen fremadrettet være følgende: Ph.d.-skolelederen 
godkender planer for de ph.d.-studerende efter tre måneders indskrivning på ph.d.-
uddannelsen. I tilfælde af særlige omstændigheder vil ph.d.-udvalget blive inddraget. Ph.d.-
udvalget vil på møderne få fremlagt opgørelse fordelt på institutter, projektets arbejdstitel, 
hovedvejleder og eventuelle bemærkninger til godkendte ph.d.-planer med det formål at 
afdække mønstre. 
 

7. Ph.d.-kurser (Udsat fra mødet 6. december 2022) 
v/Jørgen T. Lauridsen 
Ph.d.-udvalget drøftede den fremsendte opgørelse over kursusgodkendelse for ph.d.-
studerende på SAMF i perioden 1. februar 2022 til 23. februar 2023 samt evaluering af 
forsøgsordningen. 
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Der var tilslutning fra ph.d.-udvalget til at gøre forsøgsordningen permanent. Dermed vil 
praksis for kursusgodkendelse fremadrettet være som følger: Ph.d.-udvalgsformanden 
godkender – eventuelt i dialog med relevante ph.d.-udvalgsmedlemmer – kursusansøgninger  
fra de ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalget vil på møderne få fremlagt opgørelse fordelt på 
godkendte kurser siden seneste møde – herunder kursustitel, antal ECTS (ansøgte ECTS 
bevilget eller er der sket nedjustering), fagområde og kursusudbyder. 
 

8. Eventuelt 
Tina Larsen gjorde opmærksom på, at der fra de ph.d.-studerende kan være bekymring for et 
opstået ønske fra studenterside om digitalisering af alle forelæsninger. Ph.d.-
udvalgsformanden henviste i den forbindelse til de gældende retningslinjer herfor på SDU. 
 

 
 
  

     

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