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Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Ph.d.-udvalg den 24. januar 
2022 kl. 10.00 – 12.00 
 

Deltagere: Ph.d.-skoleleder Barbara Guerra, Lektor Kasper Reitzel, Professor 
Frank Kjeldsen, Lektor Thomas Ryttov, Lektor Yuri Goegebeur, ph.d.-
studerende Jakob B. Rønning, ph.d.-studerende Marie S. Øhlenschlæger, ph.d.-
studerende Luise Jacobsen, ph.d.-studerende Kamilla Thingholm Bünning og 
vice ph.d.-skoleleder Suba S. Lindholm (referent).  
 
 
Afbud:  
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Referat:  
Dagsordenen blev godkendt uden kommentar.  
 
 

2. Introduktion af nye ph.d.-udvalgsmedlemmer  
Referat: 
Ph.d.-skoleleder Barbara Guerra bød alle velkommen til årets første ph.d.-
udvalgsmøde. Alle medlemmerne gav en kort præsentation af sig selv. Barbara 
fortalte kort om udvalgsarbejdet og prioriterede vigtigheden af at medlemmerne 
sendte deres suppleanter til møderne i deres fravær.   
 
 

3. Valg af formand til ph.d.-udvalget  
Referat: 
Frank Kjeldsen blev enstemmigt valgt som formand for ph.d.-udvalget. 
 

    
4. Den Internationale Evaluering 2022 

 Referat:   
Barbara fortalte kort om det forrige ph.d.-udvalgets arbejde med den 
internationale evaluering og status pt. Hun gennemgik tidsplanen for arbejdet 
med evalueringen i år og hvad ph.d.-udvalgets involvering ville være.  
 
 

5. Arbejdsplan for 2022 
     Referat: 
     Barbara fortalte kort om fokuspunkterne for den internationale evaluering.  
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6. Opdatering af retningslinjer for ph.d.-uddannelsen 
 Referat: 
      Ph.d.-udvalget diskuterede kort de nuværende retningslinjer for ph.d.-   
      uddannelsen på NAT og det blev besluttede, at følgende punkter skal på  
      dagsordenen for næste møde for yderligere diskussion: 
 
• Miljøskifteophold 
• Tydeligere retningslinjer for udarbejdelse af rapporten til den kvalificerende eksamen 
•  Procedure for kursusgodkendelser 
 
 
7. Opdatering af listen med forhåndsgodkendte kurser 
 Referat: 
      IMADA har indsendt opdatering til listen med forhåndsgodkendte kurser som    
      ph.d.-skolen vil sørge for bliver implementeret. Desuden vedtog ph.d.-udvalget, at     
      kurset ”Getting started on your teaching” skal tilføjes som et forhåndsgodkendt    
      kursus for alle ph.d.-studerende på NAT.  
 
 
8. Sager behandlet af institutternes ph.d.-studieudvalg 

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

9. Nyt fra ph.d.-skolelederen/ph.d.-skolen 
     Referat: 
     Barbara informerede medlemmerne om problematikken med ph.d.-studerende på    
     tredje år, der mangler ECTS. Medlemmerne bedes være opmærksom på dette når   
     de godkender de regelmæssige evalueringer.  
     Pga. COVID-19 kan der stadig være problemer med afholdelse af miljøskifte og     
     derfor opfordres medlemmerne til at snakke med de ph.d.-studerende på   
     institutterne om de forskellige alternativer, der kan være for afholdelse af   
     miljøskifteophold andre steder end i udlandet.   
 
 
10. Eventuelt 

  Referat:  
  Intet til punktet.  
 

      Mødet sluttede kl. 11.28 
      


