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                    Dato: 27. januar 2021 
        Reference: TR/suba 

 
 

Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Ph.d.-udvalg den 27. januar 
2021 kl. 13.00 – 15.00 
 

Deltagere: Lektor Thomas Ryttov (formand), Ph.d.-skoleleder Barbara 
Guerra, Lektor Michele Della Morte, ph.d.-studerende Nina Stiesdal, ph.d.-
studerende Mette S. Bohsen, ph.d.-studerende Nicoline D. Jakobsen, ph.d.-
studerende Anne S. Hartebrodt og vice ph.d.-skoleleder Suba S. Lindholm 
(referent). 
 
Afbud: Lektor Kasper Reitzel 
 
Dagsorden 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Referat:  
Dagsorden og referat blev godkendt med nogle enkelte kommentarer.  
 
 

2. Introduktion af nye ph.d.-udvalgsmedlemmer 
 
Referat: 
Formanden Thomas Ryttov gav en kort introduktion til ph.d.-udvalgsarbejdet og 
ph.d.-skolen. Samtidig informerede Thomas om, at Michele Della Morte overtager 
formandsposten for resten af året. De nye medlemmer af ph.d.-udvalget gav en 
kort præsentation af sig selv.  
 

 
3. On-boarding af ph.d.-studerende 

 
Referat: 
Ph.d.-udvalget læser bogen til næste møde og diskuterer, hvordan bogen kan og 
om den skal indgå som on-boarding for nye ph.d.-studerende. 
 
 

4. Arbejdsplan for 2021 samt tiltag på ph.d.-området 
 
Referat: 
Der var en kort diskussion om de forskellige emner ph.d.-skolen skal fokusere på 
i år 2021. Suba fortalte, at ph.d.-skolen overgår fra februar/marts måned til 
digitale ph.d.-beviser. Dekanen har godkendt skabelonen for beviset.  
Suba kunne også informere om arbejdet med strukturændring på ph.d.-skolens 
hjemmeside. Pt. afventer ph.d.-skolen på tilladelse fra SDU Kommunikation til at 
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gå i gang med større strukturelle ændringer på hjemmesiden. Indtil videre 
forventes det, at ph.d.-skolen kan påbegynde arbejdet i marts måned.  
Ph.d.-udvalget gennemgik kort liste med nuværende kurser og nye kurser ph.d.-
skolen skal til at udbyde. Anne gjorde udvalget opmærksom på, at Philoteket i 
samarbejde med PAUSD også udbyder lignende kurser og man derfor kunne gå i 
samarbejde med dem.  
Ph.d.-udvalget diskuterede kurset om stress og var meget imod, at vinklen tit var 
negativ og det var fint at oplyse om stress og dets forebyggelsen, men man skulle 
prøve at vinkle det mere positivt.  
Til næste ph.d.-udvalgsmøde vil Suba samle op på dette og præsentere kurserne 
med mere detaljeret indhold.  
 
 

5. COVID-19 
      
     Referat: 

Punktet omhandlede den seneste nedlukning af SDU og dets påvirkning for de 
ph.d.-studerende. Alle institutter har generelt været påvirket, men i vis omfang og 
hvordan har afhængt af, hvor i forløbet man er på sin ph.d. I forhold til adgang til 
faciliteter herunder lab m.m., da har BI og FKF ikke været særlig påvirket, da ved 
kritisk arbejde, har de studerende opnået adgang. BMB oplever, at der er 
begrænset adgang til lab, hvilket har stresset nogle folk. IMADA oplever heller 
ikke, at de har været påvirket af nedlukningen, men deres arbejde er heller ikke 
afhængig af, at være ude på SDU og benytte faciliteterne derude. Michele fortalte, 
at nogle ph.d.-studerende har udsat deres miljøskifte og afventer situationen. 
Michele foreslog, at man så et alternativ kunne overveje et digitalt miljøskifte, dog 
vil dette kræve en dispensation fra ph.d.-skolelederen. 
Generelt fortætter arbejdet, men ph.d.-udvalget er opmærksom på, at der 
muligvis på et senere tidspunkt kan opstå problematikker pga. corona og 
nedlukning. 

 
6. Opdatering af listen med forhåndsgodkendte kurser 
      
     Referat: 
     Punktet blev godkendt af udvalget. 
 
7. Sager behandlet af institutternes ph.d.-studieudvalg  

 
Referat: 
Ph.d.-udvalget tog sagerne til efterretning. 

 
 
8. Nyt fra ph.d.-skolelederen/ph.d.-skolen 
  

Referat: 
Intet nyt. 
 

9. Eventuelt 
 
Referat:  
Intet.  
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     Mødet sluttede kl. 14.37 
     Lektor Thomas Ryttov (formand) 


