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                    Dato: 20. maj 2021 
        Reference: MDM/suba 

 

Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Ph.d.-udvalg den 20. maj 
2021 kl. 13.00 – 15.00 
 
Deltagere: Ph.d.-skoleleder Barbara Guerra, lektor Michele Della Morte 
(formand), lektor Kasper Reitzel, ph.d.-studerende Nina Stiesdal, ph.d.-
studerende Nicoline D. Jakobsen, ph.d.-studerende Anne S. Hartebrodt og vice 
ph.d.-skoleleder Suba S. Lindholm (referent). 
 
Afbud: Lektor Thomas Ryttov og ph.d.-studerende Mette S. Bohsen 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Referat:  
Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.  
 

2. On-boarding af ph.d.-studerende 
Referat: 
Ph.d.-udvalget drøftede bogen og den generelle holdning var, at bogen ikke skal 
gives til de ph.d.-studerende, men man kunne reklamere for den. Dette kunne ske 
bl.a. ved at Suba på introkurset for de nye ph.d.-studerende henviser til bogen. 
Samtidig er bogen relevant når man som ph.d.-studerende skal til at tænke på 
fremtidige karriere og et forum der er passende for dette kunne være ved MUS, 
hvor den ph.d.-studerende bliver præsenteret for bogen.  Suba skriver en mail til 
institutterne og reklamerer for bogen hos dem der er ansvarlig for at afholde 
MUS med de ph.d.-studerende.  
 

3. Nedlægning af den årlige centrale ph.d.-fejring 
Referat: 
Ph.d.-udvalget tog en kort bordet rundt om, hvordan institutterne markerer 
ph.d.-afslutningen for deres ph.d.-studerende. Generelt er det enten den ph.d.-
studerende selv eller vedkommendes forskningsgruppe der sørger for en 
reception efter forsvaret. Der gøres ikke noget på institutniveau.  
Ph.d.-skoleleder Barbara Guerra påpegede, at hun synes det var vigtigt at 
markere afslutningen på tre års forskningsarbejde.   
Ph.d.-udvalget foreslog, at man i forbindelse med NAT’s sommerfest kunne fejre 
de ph.d.-studerende der var blevet færdige.  
Ph.d.-skolen kontakter ledelsesgruppen for at høre om det kan lade sig gøre og 
om det er muligt, at invitere ph.d.-studerende, der afsluttede deres ph.d.-
uddannelse inden for det sidste år med til sommerfesten.  
Ph.d.-udvalget var samtidig enige om at man skal fortsætte med PhD Award. 
Processen for dette skal klarlægges. I første omgang kontakter ph.d.-skolen det 
Akademiske Råd og hører om de fortsat vil udvælge kandidaten til PhD Award.  
Hvis de ikke længere vil påtage sig opgaven, bliver det ph.d.-udvalget der 
udvælger kandidaten fremadrettet.  
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4. Online afholdelse af miljøskifteophold 
     Referat: 

Ph.d.-skoleleder Barbara Guerra påpegede, at muligheden for online afholdelse af 
miljøskifte kun var muligt ved særlige omstændigheder relateret til COVID-19 og 
hovedsageligt for ph.d.-studerende, der er på deres sidste år af ph.d.-uddannelsen. 
De ph.d.-studerende skal stadig søge om dispensation for at benytte sig af denne 
mulighed. Lektor Kasper Reitzel rejste spørgsmålet om hvordan elementerne 
indeholdt i online miljøskifteopholdet skal dokumenteres. Udvalget blev enig om, 
at en udtalelse fra den pågældende studerendes vejleder om at elementerne var 
opfyldt var tilfredsstillende som dokumentation.  

 
5. International Evaluering 2022:  
     Referat: 
     Punktet kommer på dagsorden til mødet i september, hvor udvalget skal drøfte  

fokuspunkter og indhold for den International Evaluering. Ph.d.-skoleleder 
Barbara Guerra foreslog, at man måske genbrugte spørgeskemaet fra 2015 for at 
se om der er nogen forskel i resultatet.  
Suba fremsender en mail til udvalget med følgende vedhæftninger: 
- Spørgeskemaet fra 2015 
- Den Internationale Evaluering fra 2015 
- Paneldeltagernes evaluering fra 2015 
Ph.d.-udvalget skal inden mødet i september snakke med deres fagmiljø i forhold 
til input til fokuspunkter til den Internationale Evaluering.  

 
6. Formatet for Ph.d.-udvalgsmøder i fremtiden 
     Referat:  
     Ph.d.-udvalget blev enig om, at fysiske møder var at foretrække, men ved afbud       
     fra mere end to medlemmer skal mødet omlægges til online. På den måde kan   
     flere deltage i mødet. Ph.d.-udvalget afholder fire møder om året og det  
     finder udvalget passende. Ved ekstraordinære opgaver skal der være mulighed  
     for at indkalde til ekstra møder.  

 
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:  
     Ph.d.-skoleleder Barbara Guerra informerede om, at en ph.d.-studerende fra FKF     
     var på vegne af NAT blevet indstillet til Eliteforskerrejsestipendie 2022. SDU RIO  
     RIO står nu for den videre proces. Vinderne bliver offentliggjort sidst på året.   

 
9. Eventuelt 
     Referat:  
     Suba fortalte, at hun var i gang med en Mentoruddannelse som afsluttes i juni. På  
     baggrund af denne uddannelse, har ph.d.-skolen indført en obligatorisk samtale  
     med vice ph.d.-skolelederen (Suba) for ph.d.-studerende der indskrives efter 1.     
     september 2021. Samtalen skal finde sted efter de studerende har afsluttet deres    
     første seks måneder af ph.d.-uddannelsen. Samtalen vil være fortrolig og have  
     fokus på de studerendes motivation og trivsel. Efter et halvt år skal dette  
     initiativ evalueres. Ph.d.-udvalget tog godt imod dette initiativ.  
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     Mødet sluttede kl. 14.24 
     Lektor Michele Della Morte (formand) 


