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Referat af møde i  

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 

onsdag den 25. juni 2014  
 

 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen, Kim Klyver, Thomas Derek Robinson, Michael Baggesen 

Klitgaard, Winie Evers (1. suppleant), Dorte Cohrt Nebel (ph.d.-skolens sekretariat) og Charlotte 

Pilgaard Møller (referent) 

Afbud fra: Dannie Kjeldgaard, Ole Hammerslev, Jesper Normann Breinbjerg, Isabelle Mairey, 

Kristian Skagen, Christian Højer Schjøler og Markus Becker (observatør) 

 

 
 

 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 25. februar 2014 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser 

 Jørgen T. Lauridsen orienterede om Ph.d.-rådets døgnseminar 8.-9. maj.   

 Dagbladet Informations ph.d.-cup: Annette Olesen, Juridisk Institut, var blandt de 8 

vindere, der dystede i ph.d.-cup live 9. juni. Eva Greibe, Aarhus Universitet 

(SUND), blev vinder af ph.d.-cuppen. 

 Professor Michael Baggesen Klitgaard, Inst. f. Statskundskab, tager på 

forskningsophold i USA fra august 2014. Lektor David Nicolas Hopman, Inst. f. 

Statskundskab, indtræder som 1. suppleant i ph.d.-udvalget.  

 Valg 2014: Jørgen T. Lauridsen orienterede om, at der udskrives valg til samtlige 

studienævn og ph.d.-udvalg for de studerende i Valggruppe III til september, og 

opfordrede de ph.d.-studerende i ph.d.-udvalget til at gøre deres medstuderende 

opmærksom på valget. 

 International evaluering: Ph.d.-skolens selvevalueringsrapport, 

bedømmelseskomiteens evalueringsrapport og handlingsplan kan læses på: 

http://www.sdu.dk/Forskning/PhD/Phd_skoler/Phduddannelsen_under_Samfundsvid

enskab/International+evaluering+2013 
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3. Drøftelse af kursussammensætning  

Med udgangspunkt i oplæg fra ph.d.-skolen drøftede ph.d.-udvalget ph.d.-skolens regler for 

kursussammensætning. Der var enighed i ph.d.-udvalget om at ændre de nuværende regler 

for kursussammensætning således at mindst halvdelen (15 ECTS) af kursusprogrammet skal 

bestå af egentlige ph.d.-kurser med fagligt indhold samt at formidlingskurser (SDUs kursus, 

kurser i ”Academic Writing” og lign.) samt egentlige kurser i undervisningsmetode 

tilsammen maksimalt kan udgøre 5 ECTS mod tidligere maksimalt 3 ECTS. Denne ændring 

vil blive implementeret for at sikre større fleksibilitet i kursussammensætningen. 

Kandidatfag kan fortsat indgå, når hovedvejleder skønner, at det er relevant for projektet 

Ph.d.-skolelederen kan dispensere fra ECTS-fordelingen. Endvidere anbefaler ph.d.-

udvalget, at der senest ved førsteårs evalueringen er søgt om og godkendt mindst 15 ECTS 

kurser, og at der foreligger planer for afviklingen af de resterende kursusaktiviteter.  

Ph.d.-udvalget har tidligere besluttet at give ph.d.-skolelederen delegationsbeføjelse til, iht. 

ph.d.-skolens retningslinjer og administrativ praksis, administrativt at godkende 

kursusaktivitet. Det drejer sig om: 1) de ph.d.-studerendes deltagelse i konferencer, 2) de 

ph.d.-studerendes deltagelse i kurser afholdt på andre samfundsvidenskabelige ph.d.-skoler i 

Danmark, 3) kurser afholdt af forskeruddannelsesprogrammer, hvor fakultetet deltager, 4) 

kurser taget på anerkendte udenlandske universiteter (hovedsageligt UK/USA), hvor niveau 

og omfang er klart gennemskueligt. Der var enighed i ph.d.-udvalget om at udvide denne 

delegationsbeføjelse til at omfatte forbehandling af ALLE kursusaktiviteter under 2 ECTS. I 

tvivlstilfælde vil kursusansøgninger dog fortsat blive forelagt ph.d.-udvalget til vurdering. 

For at give ph.d.-udvalget et overblik over de godkendte kursusaktiviteter blandt ph.d.-

skolens ph.d.-studerende fremlægger ph.d.-skolen fortsat en årlig afrapportering over 

administrativt godkendte kursusaktiviteter. Oversigten vil indeholde oplysninger om typer af 

kurser (fx kandidat-, ph.d.-kurser, seminar, workshops samt konferencer), kursusudbyder, 

varighed og ECTS-point. Oversigten vil udelukkende indeholde administrativt godkendt 

kursusaktivitet, der ikke tidligere har været behandlet i ph.d.-udvalget, og hvor der ikke 

foreligger præcedens. Næste afrapportering til ph.d.-udvalget vil ske ved afslutning af 

akademisk år 2013/2014. 

For at sikre legitimitet vil der desuden blive indført en såkaldt ”forældelsesfrist” på 

godkendte kurser, dvs. at tidligere godkendte kurser, som der senere søges ECTS for skal 

godkendes hvert 3. år i ph.d.-udvalget. 

 

4. International evaluering af ph.d.-skolen 

På baggrund af evalueringskomiteens rapport præsenterede Jørgen T. Lauridsen foreløbigt 

udkast til fremadrettet handlingsplan for udmøntning af evalueringskomiteens anbefalinger. 

Jørgen T. Lauridsen vil efter sommerferien drøfte ph.d.-skolens forslag til initiativer til 

styrkelse og kvalitetsforbedring af ph.d.-uddannelsen med den nytiltrådte dekan og prodekan 

for forskning med henblik på koordinering af konkrete tiltag i forhold til ledelsens 

strategiudvikling, hvorefter tidsramme, prioritering og udmøntning af forslagene vil kunne 

planlægges. 

Ph.d.-skolens selvevalueringsrapport, bedømmelseskomiteens evalueringsrapport og udkast 

til handlingsplan er offentligt på ph.d.-skolens website: 

http://www.sdu.dk/Forskning/PhD/Phd_skoler/Phduddannelsen_under_Samfundsvidenskab/

International+evaluering+2013 

http://www.sdu.dk/Forskning/PhD/Phd_skoler/Phduddannelsen_under_Samfundsvidenskab/International+evaluering+2013
http://www.sdu.dk/Forskning/PhD/Phd_skoler/Phduddannelsen_under_Samfundsvidenskab/International+evaluering+2013


 

 

3 

 

 

 

5. Vurdering af ph.d.-plan (Lukket punkt) 

1 ph.d.-plan blev godkendt med bemærkninger. 

 

6. Ph.d.-kurser (Lukket punkt) 

 Advanced Econometrics – Time Series (University of Oslo): Godkendt med 10 

ECTS. 

Forhåndsgodkendelse af nyoprettede ph.d.-kurser 

 Project Management (Syddansk Universitet) Godkendt med 1 ECTS. 

 The British Economy in a Global Perspective (Syddansk Universitet): Godkendt med 

3 ECTS. 

 

7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

 

 

Jørgen T. Lauridsen 

Formand for ph.d.-udvalget 

 

  

 

     /Charlotte Pilgaard Møller 

      Sekretær for ph.d.-udvalget 
        
     

  


