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Ph.d.-skolens sekretariat 

     8. juni 2016 

      

 

 
Indkaldelse til møde i 

Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 
onsdag den 15. juni 2016 kl. 10:00-12:00 i 

mødelokale 94 (konferencesektionen) 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 11. februar 2016 

Bilag: Referat af møde 11. februar 2016 

 

2. Valg af næstformand 

Den nuværende næstformand er trådt ud af ph.d.-udvalget. Ph.d.-udvalget indstiller ny 

næstformand blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende til dekanen 

 

3. Meddelelser 

 Fejring af årets ph.d.-kandidater 16. juni kl. 14 i U45 

 Ministeriets analyse af kvaliteten i ph.d.-uddannelsen 

 Lektor Oliver Schnittka erstatter professor Hans Stubbe Solgaard i fagudvalget for 

erhvervsøkonomi med virkning fra 1. august 

 Ændrede regler vedr. Innovationsfondens støtte af ph.d.-stipendier  

Bilag: Retningslinjer for Grand Solutions Fase 1-ansøgninger 2016 

 

4. Ph.d.-skolens brugerundersøgelse  

v/Christian Skovsgaard, IVØ-Analyse  

 Præsentation af foreløbige resultater 

 

5. Ph.d.-café  
v/Lone Bredahl, SDUB 

Præsentation af idéoplæg til etablering af ph.d.-café 

 

Udpegning af to ph.d.-studerende, som skal indgå i fokusgruppe mhp. input til indretning og 

organisering af ph.d.-café 

 

6. Strategiprocessen  
v/ph.d.-skoleleder Nina Dietz Legind 

Ph.d.-strategi og nedsættelse af arbejdsgruppe 

 

7. Responsible Conduct of Research 

v/ph.d.-skoleleder Nina Dietz Legind 

Godkendelse af kursusbeskrivelse og orientering om kursusafvikling august 2016 
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8. Meritsager 

v/ph,d.-udvalgsformand Jørgen T. Lauridsen 

Generel drøftelse af muligheder og betingelser for ansøgning om merit sent i ph.d.-forløbet 

 

9. Artikelbaserede afhandlinger 

v/ph.d.-udvalgsformand Jørgen T. Lauridsen 

Drøftelse af indkomne bidrag fra fagudvalgene vedr. indførelse af særligt regelsæt vedr. 

indhold og omfang af introduktion til artikelbaserede afhandlinger  

Bilag: Oplæg til retningslinjer for de respektive fagområder vedr. krav til opsummering af 

artikler og antal  

 

10. Plagiattjek af ph.d.-afhandlinger 

Poul Basse, SFEO, deltager under dette punkt 

Drøftelse af muligheder for plagiattjek af ph.d.-afhandlingen forud for indlevering af 

afhandlingen til bedømmelse 

 

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

Bilag: Vurdering af ansøgning om godkendelse af kursusaktiviteter 

 

12. Ph.d.-planer (Lukket punkt) 

Bilag: Ph.d.-planer 

 

13. Eventuelt 

 

 

 

Jørgen T. Lauridsen 

Formand for ph.d.-udvalget 

  

 

   /Charlotte Pilgaard Møller 

   Sekretær for ph.d.-udvalget 
        
     

  

 

 


