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     Ph.d.-skolens sekretariat 

     25. september 2015 

      

 

 

Referat af møde i  

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 

fredag den 25. september 2015  
 

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

Nicolas Hopmann, Isabelle Mairey, Kim Klyver, Dannie Kjeldgaard, Kristian Skagen, Dorte Cohrt 

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

Afbud fra: Christian Højer Schjøler og Ole Hammerslev 

 
 

 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 14. april 2015 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser 

 Ph.d.-skolen har udarbejdet skrivevejledning til ph.d.-indstillinger 

(foreløbige/endelige bedømmelser) 

 Ph.d.-skolelederen har fremlagt rapport fra Udvalget vedr. fastholdelse af kvindelige 

ph.d.-studerende for dekanatet. Udvalgets anbefalinger er i tråd med fakultetets 

øvrige strategiproces.  

 Der udskrives valg til de kollegiale organer – herunder ph.d.-udvalget - i efteråret 

2015 for så vidt angår valggruppe III (ph.d.-studerende) – og altså ikke for 

valggruppe I (ansatte videnskabelige medarbejdere). 

 I forlængelse af anbefalingerne fra den internationale evaluering af ph.d.-skolen og 

ud fra et rekrutteringsperspektiv indføres der fra 2016 faste calls på ordinære ph.d.-

stillinger to gange årligt (hhv. 1/3 og 1/9). 

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

forventes at blive udbudt til alle ph.d.-studerende i foråret 2016 – evt. i samarbejde 

mellem ph.d.-skolerne på HUM og SAMF.  

 Ph.d.-rådet har afholdt seminar 24. september, hvor følgende temaer blev drøftet: 1) 

Visionspapir vedr. PhD Manager, 2) Forbedring af trivsel for ph.d.-studerende, 3) 

SDUs strategi 2020 – internationalisering, 4) Evaluering af rådets arbejde, 5) Gebyr 

ved indsendelse af tidsskrifter. 

 Erfa-møde i ph.d.-koordinatorgruppen 12. august: Mødet var fælles med 

repræsentanter for Personale & Økonomi enheden og havde to temaer: 1) en 

introduktion til opgave- og rollefordeling i Personale & Økonomi, og 2) en drøftelse 



 

 

2 

 

af papir til beskrivelse af fælles vejledningspolitik, som efterfølgende blev cirkuleret 

og foreligger nu i en endelig version.  

 

3. Brugerundersøgelse 

For løbende at kunne forbedre og udvikle ph.d.-uddannelsen har ph.d.-skolelederen i samråd 

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

studerende. Der har været nedsat en arbejdsgruppe under ph.d.-udvalget bestående af ph.d.-

skolederen, David Nicolas Hopmann og Jesper Normann Breinbjerg, som, med 

udgangspunkt i temaerne fra brugerundersøgelsen fra 2012, har udarbejdet udkast til en 

anonym, spørgeskemabaseret analyse blandt ph.d.-skolens ph.d.-studerende. Ph.d.-

skolelederen gennemgik udkastet.Ph.d.-udvalgets bemærkninger vil blive indarbejdet i 

spørgeskemaet. Spørgeskemaundersøgelsen forventes igangsat efterår 2015/forår 2016. 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil være et godt input til ph.d.-udvalgets og 

institutternes fremtidige drøftelser af, hvordan vi løbende udvikler og højner kvaliteten af 

ph.d.-uddannelsen.  

 

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

 Development Economics (University of California: Godkendt med 5 ECTS. 

 Evolutionary Psychology Cognitive Psychology Groups and Politics (Stony Brook 

University): Godkendt med 20 ECTS ud fra ph.d.-skolens retningslinjer for 

kursusgodkendelse/ECTS-vægtning af kurser  

 Global Poverty and Impact Evaluation (University of California): Godkendt med 5 

ECTS. 

 Measurement, Scaling and Covariance Structure Models (Stony Brook University) 

Godkendt med 10 ECTS. 

 Quantitative Methods for Humanities (KU): Godkendt med 6 ECTS. 

 Chinese Legal Culture – studied from a Nordic Viewpoint (Fudan University): 

Godkendt med 3 ECTS.  

 

5. Eventuelt 

 Kim Klyver foreslog, at ph.d.-udvalget på næste møde drøfter følgende to punkter: 

1) Udbud af ph.d.-kurser (pris og budget) samt 2) Rollefordeling mellem ph.d.-

koordinatorer og ph.d.-udvalget.  

 Der var enighed i ph.d.-udvalget om at drøfte rammer og visioner for ph.d.-udvalgets 

virkefelt som selvstændigt punkt på næste ph.d.-udvalgsmøde. 

 

 

Jørgen T. Lauridsen 

Formand for ph.d.-udvalget 

     /Charlotte Pilgaard Møller 

      Sekretær for ph.d.-udvalget 
        
     

  


