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     Ph.d.-skolens sekretariat 

     18. marts 2013 

      

 

 

Referat af møde i Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 

torsdag den 14. marts 2013  
 

 
Tilstede: Asbjørn Sonne Nørgaard (formand), Karsten Naundrup Olesen, Jørgen T. Lauridsen, 

Mette Søgaard Nielsen, Line Planck Kongstad, Niels Skovmand Rasmussen, René Ejbye Pedersen, 

Dorte Cohrt Nebel (ph.d.-skolens sekretariat) og Charlotte Pilgaard Møller (referent). 

Fraværende med afbud: Dannie Kjeldgaard, Niels Ejersbo, Helle Skelde Martinussen 

 

 

 
 

 
1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 12. november 2012 

Referatet blev godkendt.  

 

2. Meddelelser 

 Professor Jørgen T. Lauridsen, Inst. f. Virksomhedsledelse og Økonomi, er udpeget 

som ny ph.d.-skoleleder fra 1. april 2013, og afløser professor Asbjørn Sonne 

Nørgaard, som tager på et års forskningsophold i USA. 

 Ph.d.-studerende Tine Lesner, Inst. f. Virksomhedsledelse og Økonomi, er på 

studieophold i udlandet 1. marts til 1. juli 2013. I denne periode indtræder ph.d.-

studerende Niels Skovmand Rasmussen, Juridisk Institut, som suppleant i ph.d.-

udvalget.  

 Professor Kim Klyver, Inst. f. Entreprenørskab og Relationsledelse, er på 

forskningsophold i udlandet 3. marts til 18. august 2013. I denne periode indtræder 

lektor Niels Ejersbo, Institut for Statskundskab, som suppleant i ph.d.-udvalget. 

 Ny ph.d.-bekendtgørelse forventes i høring hos universiteterne marts/april 2013 med 

forventet ikrafttrædelse juni/juli 2013. 

 Orientering fra Ph.d.-rådets døgnseminar 14.-15. februar. Følgende emner blev 

drøftet på semineret: 1) Talentudvikling: Kortlægning af eksisterende indsatser. 

Drøftelse af tværgående initiativer og samarbejder. Udvikling af nye initiativer, der 

fremmer målsætningen i SDU Talent. 2) Sikring af kvaliteten i vejledning af ph.d.-

studerende. Der vil i august 2013 blive afholdt seminar for erfarne ph.d.-vejledere. 3) 

Kvalitetssikring af indsatser på ph.d.-området. Kortlægning af ph.d.-skolernes 

igangværende indsatser på området fra rekruttering til output og debat om fremtidige 

tiltag. 4) Tværfakultært samarbejde på ph.d.-området. 5) Indstilling af afhandlinger 

til Dagbladet Informations ph.d.-cup 2013. 6) Evaluering af Ph.d.-rådets arbejde. 
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3. Indstilling af formand for ph.d.-udvalget. 

Ph.d.-udvalget besluttede at indstille Jørgen T. Lauridsen som formand for ph.d.-udvalget. 

 

4. Indstilling af næstformand for ph.d.-udvalget 

Ph.d.-udvalget besluttede at indstille Mette Søgaard Nielsen som næstformand for ph.d.-

udvalget. 

 

5. Udpegning af ph.d.-studerende som observatør i Akademisk Råd 

Ph.d.-udvalget besluttede at udpege Mette Søgaard Nielsen som observatør i Akademisk 

Råd. 

 

6. International evaluering af ph.d.-skolen 2013 

Som led i kvalitetssikringen af ph.d.-uddannelsen vil der mindst én gang hvert 5. år blive 

foretaget en international evaluering af ph.d.-skolen som bidrag til ph.d.-skolens arbejde 

med at sikre kvaliteten af ph.d.-uddannelsens indhold og resultat. 

Ph.d.-skolen ved SAMF vil i lighed med SDUs øvrige ph.d.-skoler igangsætte en 

international evaluering af ph.d.-skolen i 2013.  

Ansvaret for iværksættelsen af den internationale evaluering ligger hos ph.d.-skolelederen 

med inddragelse af ph.d.-udvalget og institutlederne/ph.d.-koordinatorerne. 

Jørgen T. Lauridsen præsenterede ph.d.-skolens oplæg til gennemførelse af den kommende 

internationale evaluering af ph.d.-skolen. 

Den internationale evaluering formuleres således, at evalueringen har et konkret 

udviklingsorienteret sigte. 

Evalueringen vil tage udgangspunkt i ph.d.-skolens righoldige og løbende indsamlede 

datamateriale (ph.d.-brugerundersøgelsen, spørgeskemaer fra bedømmere, bench-mark med 

AU, data vedr. gennemførelsestid) samt i fornødent omfang inputs fra institutterne. 

Der vil blive lagt vægt på følgende aspekter i evalueringen: 

 Forskningens kvalitet i forhold til internationale standarder, herunder bedømmernes 

vurderinger af afhandlingernes internationale niveau. 

 Internationale aktiviteter under ph.d.-uddannelsen, herunder internationale 

forskningsnetværk og projekter, udlandsophold (hvor, varighed, etc.) 

 Kvalitative spørgsmål til institutterne omhandlende bl.a. de ph.d.-studerendes 

integration i forskningsmiljøerne, og ph.d.’ernes valg af karrierespor (hvor mange 

bliver i universitetsverdenen, hvor mange tager til udlandet, etc.). 

 Kommentering og desk-review hos to internationale evaluatorer 

Tidsplan: 

Første udkast til rapporten forventes præsenteret for ph.d.-udvalget medio september, 

hvorefter rapporten sendes i review hos to internationale evaluatorer. Den endelige rapport 

forventes færdig primo oktober. Evalueringen ledsages af konkrete anbefalinger, der kan 

bidrage til den fortsatte kvalitetsudvikling af ph.d.-uddannelsen. 

 

7. Indlevering af ph.d.-afhandling i digital form 

Ph.d.-udvalget støttede op omkring ph.d.-skolens forslag om digital indlevering af ph.d.-

afhandlingen. Der vil i en kortere overgangsfase være krav om, at afhandlingen indleveres i 
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både hard-copy version og i digital form. Sekretæren sender yderligere information ud til de 

ph.d.-studerende og vejledere omkring de ændrede retningslinjer i forbindelse med 

indlevering af afhandlingen. 

 

8. Erfa-møde i ph.d.-koordinatorgruppen 

Ph.d.-koordinator Karsten Naundrup Olesen, som er tovholder på Erfa-initiativet, 

orienterede om ph.d.-koordinatorgruppens Erfa-møde i Kolding 6. februar.  

Følgende temaer var på dagsordenen: 1) I hvilken udstrækning er der på de respektive 

institutter tiltag, der skal medvirke til at sikre, at afhandlingen bliver færdig i rette tid og 

kvalitet? 2) Hvordan arbejder institutterne med at sikre udbuddet af kurser? 3) Forslag til 

fælles karrieredag for ph.d.-studerende på SAMF med det formål dels at skabe viden om 

karrieremuligheder efter endt ph.d.-forløb i og uden for universitetsverdenen, og dels 

adressere de overvejelser, som de ph.d.-studerende før sig undervejs i ph.d.-forløbet, 

herunder: a) Hvad kan man som ph.d.-studerende forvente af sin vejleder? b) 

Medarbejdertilfreds blandt de ph.d.-studerende (opfølgning på ph.d.-brugerundersøgelsen) 

c) Hvordan kan man forberede sig på sin videre karriere allerede under ph.d.-uddannelsen? 

d) Hvilke krav er der til adjunktur og post doc?  

Det foreslås, at der lægges op til, at karrieredagen afvikles som et halvdagsarrangement i 

oktober 2013 med oplægsholdere fra erhvervslivet og ph.d.-koordinatorer eller andre 

repræsentanter fra ph.d.-skolen efterfulgt af heldags ph.d.-konference med faglige oplæg, 

workshops og networking for ph.d.-studerende og arrangeret af de ph.d.-studerende.  

Der var opbakning fra ph.d.-udvalget til at gå videre med den nærmere planlægning af 

arrangementet. 

Karsten Naundrup Olesen giver tilbagemelding til ph.d.-skolen, når der er udpeget 

tovholdere blandt de ph.d.-studerende, som ønsker at deltage i planlægningen af 

arrangementet, og orienterer ph.d.-udvalget, når der foreligger et program for arrangementet.  

Der vil efterfølgende blive rettet henvendelse til dekanen for afklaring om, hvorvidt 

arrangementet eventuelt kan gå ind over Studerende i centrum og dermed dække udgifter til 

opholdet og eventuelle eksterne oplægsholdere. 

 

9. Vurdering af ph.d.-planer  

Lukket punkt 

2 ph.d.-planer godkendt med bemærkninger. 

 

10. Ph.d.-kurser 

Lukket punkt 

 Applied Econometrics for Renewable Resource Economics (Syddansk Universitet): 

Godkendt med 5 ECTS, forudsat der eftersendes litteraturliste. Formanden blev 

bemyndiget til at indhente yderligere dokumentation og færdigbehandle 

ansøgningen. 

 Dynamic Corporate Finance (Syddansk Universitet): Godkendt med 5 ECTS.  

 Empirical Strategies for Causal Analysis (Universität St. Gallen): Godkendt med 5 

ECTS. 

 General and Specialized Courses on European Union Law (European University 

Institute): Godkendt med 10 ECTS. 
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 General and Specialized Courses on Human Rights Law (European University 

Institute): Godkendt med 10 ECTS. 

 Long-Run Economic Growth: Theoretical Aspects (Syddansk Universitet): Der 

ønskes yderligere information om forudsætninger for deltagelse i kurset samt 

uddybning af undervisningsform for at der kan tages stilling til godkendelse af 

kurset. Formanden blev bemyndiget til at indhente yderligere dokumentation og 

færdigbehandle ansøgningen. 

 

11.  Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

 

Asbjørn Sonne Nørgaard 

Formand for ph.d.-udvalget   

 

     /Charlotte Pilgaard Møller 

      Sekretær for ph.d.-udvalget 
        
     

  


