
 
 

        
     Ph.d.-skolens sekretariat 
     16. september 2013 
      
 

 
 
 

Indkaldelse til møde i Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
mandag den 23. september 2013 kl. 12:00-14:00 

 i mødelokale M v/Inst. f. Statskundskab 
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 14. marts 2013 
 

2. Meddelelser 
• Ph.d.-studerende Niels Skovmand Rasmussen, Juridisk Institut, er indtrådt som 

suppleant i ph.d.-udvalget i den resterende valgperiode og erstatter Helle Skelde 
Martinussen. 

• Lektor Niels Ejersbo, Institut for Statskundskab, er indtrådt som suppleant i ph.d.-
udvalget og erstatter professor Asbjørn Sonne Nørgaard. 

• Professor Peter Sandholt Jensen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, er 
udpeget som ph.d.-koordinator og vil deltage i ph.d.-udvalgets møder som 
observatør. 

• Ny ph.d.-bekendtgørelse trådt i kraft per 1. september 2013. 
• Referat af møde i SDUs Ph.d.-råd 9. september. 
• Der afholdes karriereseminar med det overordnede tema ”Muligheder og 

karriereforløb efter opnåelse af ph.d.-graden” for alle ph.d.-studerende ved Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet 25.-26. november. Invitation er sendt til alle ph.d.-
studerende ved ph.d.-skolen. Frist for tilmelding 1. oktober. Tilmelding via: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Graenseforskning/Ph,-d-
,D/CareerPHD 

• Årlig afrapportering til ph.d.-udvalget fra ph.d.-skolen omkring godkendte 
kurser/konferencer ved afslutning af akademisk år 2012/2013. Bilag vedlægges til 
ph.d.-udvalgets medlemmer.  
 

3. International evaluering af ph.d.-skolen 2013 
Drøftelse af foreløbig rapport. 
Bilag vedlægges til ph.d.-udvalgets medlemmer. 
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4. Drøftelse af ph.d.-studerendes deltagelse i kandidatfag 
Drøftelse af fordelingen af kurser, den stigende tendens til deltagelse i kandidatfag samt 
ECTS-vægtningen af kandidatfag. 
 
 

5. Skabelon til kursusevaluering af ph.d.-skolens kurser 
Det foreslås, at der nedsættes et udvalg under ph.d.-udvalget bestående af 2 repræsentanter 
fra ph.d.-udvalget, ph.d.-skolelederen og repræsentant fra ph.d.-skolens sekretariat, som skal 
udarbejde skabelon til fælles kursusevaluering af alle ph.d.-skolens kurser.  
 

6. Erfa-møde i ph.d.-koordinatorgruppen  
Orientering v/Karsten Naundrup Olesen 
 

7. Vurdering af ph.d.-planer 
Lukket punkt 
Bilag vedlægges til ph.d.-udvalgets medlemmer. 
 

8. Ph.d.-kurser  
Lukket punkt 
Godkendelse af ph.d.-kurser. 
Bilag vedlægges til ph.d.-udvalgets medlemmer. 
 

9. Eventuelt 
 

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