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Ph.d.-skolens sekretariat 

     21. marts 2019 

      

 

 

Indkaldelse til møde i 
Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 

 den 27. marts 2019 kl. 10:00-12:00 i 
mødelokale M v/Inst. f. Statskundskab 

 
 

DAGSORDEN 

 
1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget den 12. december 2018 

Bilag 1: Referat af møde den 12. december 2018 

 

2. Meddelelser 

• SDU Dissertation Award på ph.d.-området: Institutternes frist for indstilling af 

kandidat fra SAMF er 9. april 2019 kl. 12:00 til dekansekretariat. Læs mere på: 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/priser_haeder/sdu_phd_award 

• SDUs årlige ph.d.-afslutning finder sted 6. juni 2019 kl. 14:00 

• Ph.d.-skolens sekretariat henstiller til at indsigelser og bemærkninger ifm. med 

skriftlige høringer i ph.d.-udvalget sker ved tilbagemelding til ph.d.-skolens mailboks: 

phdsek@sam.sdu.dk med CC til udvalgets medlemmer. 

• Institutternes interne retningslinjer vedr. ph.d.-uddannelsen: Ph.d.-skolens sekretariat 

opfordrer til, at institutterne sender disse til legalitetstjek hos ph.d.-skolen inden 

offentliggørelse for dermed at sikre, at de interne retningslinjer er i overensstemmelse 

med gældende lovgivning på ph.d.-området. 

• Ph.d.-vejlederdag forår 2019 

 

3. Slutevaluering  

v/Anne Simone Juhl Christiansen, OECONOMIA 

Der indføres slutevaluering efter ph.d.-afhandlingen er indleveret og forsvaret med primært 

fokus på vejlederrollen. Slutevalueringen vil omfatte ph.d.-studerende, som har fået tildelt 

ph.d.-graden. IVØs analyseenhed, OECONOMIA, står for udarbejdelse af spørgeskema og 

evalueringsrapport.  

Anne Simone Juhl Christiansen deltager under dette punkt til drøftelse af endeligt oplæg til 

spørgeskema til dimittend og vejleder. 

Bilag 2: Endeligt oplæg til spørgeskema dimittend og vejleder 

 

4. Oplæg til model for forsøgsordning med indførsel af ”avancerede” kandidatfag  

V/Jørgen T. Lauridsen, konstitueret ph.d.-skoleleder og formand for ph.d.-udvalget  

Drøftelse af oplæg til model for forsøgsordning med indførsel af ”avancerede” kandidatfag. 

Bilag 3: Diskussionsoplæg”Avancerede” kandidatfag 
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5. Procedurebeskrivelse for godkendelse af kursusaktiviteter 

Drøftelse af procedureskrivelse for godkendelse af gennemførte kursusaktiviteter. 

Bilag 4: Procedurer for godkendelse af kurser 

 

6. Oprettelse af nyt ph.d.-kursus 

Bilag 5: Ansøgning om oprettelse af nyt ph.d.-kursus 

 

7. Eventuelt 

 

 

 

 

Jørgen T. Lauridsen 

Formand for ph.d.-udvalget 

   /Charlotte Pilgaard Møller 

   Sekretær for ph.d.-udvalget 

 

 

    
        
     

  

 

 


