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Referat af møde i 
Det Samfundsvidenskabelige ph.d.-udvalg 

27. marts 2019  
 
Deltagere: Jørgen T. Lauridsen, K (formand), Kent Wickstrøm Jensen, Birgitte Sloth, David 
Hopmann, Emil Nørmark Sørensen, Jannek K. Sommer, Natalie Maria Olsen (ph.d.-skolens 
sekretariat) og Charlotte Pilgaard Møller (referent) 
Afbud fra:  Lars Overmark, Thorsten Søgaard Krægpøth, Mads Andreas Elkjær og Dannie Kjeldgaard 
Gæster: Anne Simone Juhl Christiansen, Analyseenheden OECONOMIA, deltog under pkt. 3.  

 
 

1. Godkendelse af referat af møde i ph.d.-udvalget 12. december 2018 
Referatet indstilles til godkendelse. 

 
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 forventes afholdt forår 2019. Arbejdsgruppe er nedsat til 
planlægning af dagen. 
   

3. Slutevaluering 
v/ Anne Simone Juhl Christiansen, OECONOMIA 
Der indføres slutevaluering efter ph.d.-afhandlingen er indleveret og forsvaret med primært 
fokus på vejlederrollen per 1. januar 2019 og vil omfatte de ph.d.-studerende, som har fået 
tildelt ph.d.-graden fra 1. januar 2019. IVØs analyseenhed, OECONOMIA, står for 
udarbejdelse af spørgeskemaer, følgemails og evalueringsrapport.  
Anne Simone Juhl Christiansen, OECONOMIA, deltog under dette punkt mhp. drøftelse af 
endeligt oplæg til spørgeskema til dimittend og hovedvejleder samt følgemails. 
Ph.d.-udvalget havde følgende bemærkninger: 

o ønske om baggrundsvariable: Hvor er kandidatgraden opnået (institution) 
o implementering af slutevalueringen skal kommunikeres ud til vejledere og ph.d.-

studerende via ph.d.-skolens sekretariat 
o tomt spørgeskema lægges på ph.d.-skolens website til information for vejledere og 

ph.d.-studerende 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/priser_haeder/sdu_phd_award
mailto:phdsek@sam.sdu.dk
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o formålet med slutevalueringen skal præciseres i følgemailen til vejledere og 

dimittender 
Bemærkningerne vil blive indtænkt i den videre proces omkring implementering af 
slutevalueringen. 
I forlængelse af slutevalueringen indføres der endvidere tilbud om slutsamtale med 
institutlederen og ph.d.-koordinatoren, hvor opmærksomhedspunkter ift. vejledningen kan 
adresseres. Analyseenheden initierer i samråd med institutlederne tilbud om slutsamtale.   

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

Ph.d.-udvalget drøftede oplæg fra Jørgen T. Lauridsen og Dannie Kjeldgaard vedr. model for 
forsøgsordning med indførsel af ”avancerede” kandidatfag.  
På grundlag af tilbagemeldingerne fra de erhvervsøkonomiske/økonomiske fagområder om 
mulighed for udbud af tre ”avancerede” kandidatfag, var der enighed i ph.d.-udvalget om at 
arbejde videre hen mod afprøvning af forsøgsordning, hvor der skal udarbejdes en oversigt 
over ”avancerede” kandidatfag, som er på et sådant niveau, at de med fordel kan følges af 
ph.d.-studerende, idet faget suppleres med et forskningsmodul for ph.d.-studerende. Det er 
tanken, at forskningsmodulet udbydes af det fagansvarlige institut og eksempelvis kan bestå 
i, at der udarbejdes et videnskabeligt papir, som anvender metode eller andre elementer fra 
faget, et litteraturreview el.lign. Ph.d.-studerende, som følger et sådant fag kan tildeles 75 % 
af fagets ECTS for kandidater, eksempelvis 7,5 ECTS for et 10 ECTS kandidatfag. De 
respektive institutter sørger for indmelding af de tre ”avancerede” kandidatfag, herunder 
godkendelse fra de relevante kandidatstudienævn samt godkendelse af forskningsmodul i 
ph.d.-udvalget.  
Forsøgsordningen forventes at kunne træde i kraft med virkning fra 1. september 2019 og vil 
blive evalueret i ph.d.-udvalget senest 1. september 2020. 
 

5. Procedurebeskrivelse for godkendelse af kursusaktiviteter 
Ph.d.-udvalget drøftede oplæg til procedurebeskrivelse for godkendelse af kursusaktiviteter, 
som har til formål at sikre transparens vha. samlet oversigt over regler og procedurer ifm. 
godkendelse af kursusaktiviteter. Der var opbakning i ph.d.-udvalget til at arbejde videre med 
det fremlagte oplæg. Procedurebeskrivelsen vil blive tilrettet med ph.d.-udvalgets 
bemærkninger og vil herefter være tilgængelig på ph.d.-skolens website. 
 

6. Oprettelse af nyt ph.d.-kursus 
Digital forvaltning: Godkendt med 2 ECTS med mulighed for ansøgning om godkendelse 
med 3 ECTS forudsat præsentation af paper ikke er en del af konferencen, og der både 
præsenteres paper som del af konferencen og som yderligere oplæg på konferencen. 
 

7. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 

Jørgen T. Lauridsen 
Formand for ph.d.-udvalget 
   /Charlotte Pilgaard Møller 
   Sekretær for ph.d.-udvalget 
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