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Referat af møde i  

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 

tirsdag den 14. april 2015  
 

 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen, Jesper Normann Breinbjerg, Thomas Derek Robinson, David 

Nicolas Hopmann, Dorte Cohrt Nebel (ph.d.-skolens sekretariat) og Charlotte Pilgaard Møller 

(referent) 

Afbud fra: Isabelle Mairey, Kim Klyver, Dannie Kjeldgaard, Kristian Skagen, Christian Højer 

Schjøler og Ole Hammerslev 

 
 

 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 27. november 2014 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Valg af næstformand 

Ph.d.-udvalget besluttede at indstille Thomas Derek Robinson som næstformand for ph.d.-

udvalget. 

 

3. Meddelelser 

 Ph.d.-skolen er kommet på Twitter.  

 Jørgen T. Lauridsen orienterede om, at der, i forlængelse af anbefalingerne fra den 

internationale evaluering af ph.d.-skolen, i forbindelse med opslag af ledige ph.d.-

stillinger vil blive indført faste calls to gange årligt. 1.3. og 1.9. er stillet i forslag, og 

datoerne vil snarest blive sendt i høring hos institutterne.  

 Der afholdes Erfa-møde i ph.d.-koordinatorgruppen 27. april, hvor udarbejdelse af 

fælles ph.d.-vejledningspolitik og fælles temadag for alle ph.d.-skolens ph.d.-

studerende er på dagsordenen. 

 Udvalget vedr. fastholdelse af kvindelige ph.d.-studerende har udarbejdet rapport, 

som blev præsenteret for ph.d.-udvalget. Ph.d.-skolelederen vil fremlægge udvalgets 

anbefalinger for dekanatet med særligt henblik på at få en vurdering af rapportens 

anbefalinger i forhold til strategiprocessen. Udvalget vil holde et follow-up møde 

primo 2016 til opsamling af i hvilken udstrækning de efterspurgte initiativer er fulgt 

op.  



 

 

2 

 

 Status på kursusudvikling af Danish Code of Conduct for Research Integrity: Kurset 

forventes at blive udbudt i foråret 2016 i samarbejde mellem ph.d.-skolerne på HUM 

og SAMF.  

 

4. Kommende brugerundersøgelse 

For løbende at kunne forbedre og udvikle vores ph.d.-uddannelse har ph.d.-skolelederen i 

samråd med ph.d.-udvalget besluttet at igangsætte en brugerundersøgelse blandt ph.d.-

skolens ph.d.-studerende i 2015. Der blev nedsat et udvalg bestående af ph.d.-skolederen, 

David Nicolas Hopmann og Jesper Normann Breinbjerg, som, med udgangspunkt i 

temaerne fra brugerundersøgelsen fra 2012, vil igangsætte en anonym, spørgeskemabaseret 

analyse blandt ph.d.-skolens ph.d.-studerende. 

 

5. Trykning af ph.d.-afhandlinger 

Der var enighed i ph.d.-udvalget om at afvente en drøftelse af praksis for trykning af ph.d.-

afhandlinger på institutterne i ph.d.-koordinatorkredsen inden ph.d.-udvalget kan vurdere, 

om der eventuelt er behov for indførelse af fælles procedurer på området. 

 

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

 European Media and Communication Doctoral Summer School (Universität 

Bremen: Godkendt med 3,5 ECTS. 

 From Analysis to Text (KU): Godkendt med 3,5.  

 From Fieldwork to Analysis (KU): Godkendt med 3,5 ECTS. 

 Media, Opinion and Political Behavior (NTNU) Godkendt med 10 ECTS ud fra 

ph.d.-skolens retningslinjer for kursusgodkendelse/ECTS-vægtning af kurser. 

 

7. Eventuelt 

David Nicolas Hopmann orienterede om, at Institut for Statskundskab har lagt de ph.d.-

studerendes arbejdsforpligtelser ind i normsystemet med henblik på dels at skabe øget 

transparens i forhold til de ph.d.-studerendes arbejdsforpligtelser, dels for at inddrage de 

ph.d.-studerende i forskningsgrupperne. Der er kommet positive tilkendegivelser fra 

instituttets ph.d.-studerende.  

 

 

 

Jørgen T. Lauridsen 

Formand for ph.d.-udvalget 

 

  

 

     /Charlotte Pilgaard Møller 

      Sekretær for ph.d.-udvalget 
        
     

  


