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Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Ph.d.-udvalg den 27. april 
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 Marie S. Øhlenschlæger, ph.d.-studerende Luise Jacobsen, ph.d.-
studerende Kamilla Thingholm Bünning, ph.d.-studerende Isabell Schlangen 
og vice ph.d.-skoleleder Suba S. Lindholm (referent).  
 
 
Afbud: Ph.d.-studerende Jakob B. Rønning 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Referat:  
Dagsordenen blev godkendt uden kommentar.  
 
 

2. Selvevalueringsrapporten til den Internationale evaluering og resultaterne fra   
spørgeskemaundersøgelserne 
Referat: 
Ph.d.-udvalget valgte at behandle punkt 2. og 3. på dagsorden under 
samme punkt. Ph.d.-udvalget kom med kommentar, rettelser og tilføjelser 
som vil blive implementeret i selvevalueringsrapporten inden den sendes 
til det internationale panel.   
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen for de ph.d.-studerende viser, 
at mange føler sig stresset. Formanden foreslog, at en måde hvorpå man 
kunne hjælpe de ph.d.-studerende i forhold til det tidspres de oplever med 
opfyldelse af kravene i ph.d.-bekendtgørelsen under deres ph.d., var at 
miljøskiftet kunne udløse ECTS. På nuværende tidspunkt kan de ph.d.-
studerende opnå arbejdstimer for deres miljøskifte, men nu kan de vælge 
om de vil have arbejdstimer eller ECTS. Dette tiltag skrives ind i 
retningslinjerne og skal endelig godkendes af dekanen.    
 

    
3. Indføring af sprogkrav på ph.d.-uddannelsen 
     Referat:   
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Ph.d.-udvalget diskuterede kort punktet og anbefalede, at man indførte 
sprogkrav på ph.d.-uddannelsen og forslaget fra ph.d.-skolen blev 
vedtaget. Sprogkravet skal skrives ind i ph.d.-stillingsopslag.  
Anbefalingen skal sendes til ledelsesgruppen for drøftelse og endelig 
godkendelse.   
 
 

4. Retningslinjer for inhabilitet - bedømmelsesudvalg 
     Referat: 
     Ph.d.-udvalget diskuterede kort henvendelsen fra Akademisk Råd vedr.  

inhabilitet og godkendte, at der i de nuværende retningslinjer bliver 
skrevet regler ind for dette. Desuden bad ph.d.-udvalget ph.d.-skolen om, 
at skrive til institutterne og gøre opmærksom på, at når der nedsættes et 
bedømmelsesudvalg fremadrettet, må ingen af medlemmerne have 
publiceret eller deltaget i fællesforskningsaktivitet med den ph.d.-
studerende. Dekanen er den eneste, der kan dispensere for denne regel 
ved særlige omstændigheder.  

 
 
5. Retningslinjer for udarbejdelse af rapport til den kvalificerende    
     eksamen 
     Referat: 
     Ph.d.-udvalget diskuterede kort de eksisterende retningslinjer for den  

kvalificerende eksamen og rapport. Udvalget blev enig om, at der skal 
tilføjes i retningslinjerne, at der ingen krav er til strukturen i rapporten og 
evt. struktur skal aftales med egen vejleder.  

 
 
6. Videnformidlingsaktiviteter 

 Referat: 
Ph.d.-udvalget kiggede på de nuværende aktiviteter indenfor 
videnformidling og blev enige om, at aktiviteter som f.eks. YouTube, 
podcast, andre sociale medier kan tælle som videnformidlingsaktiviteter.  
Disse aktiviteter skal udløse samme videnformidlingstimer som en poster 
præsentation.  
Ph.d.-skolen vil sørge for at retningslinjerne bliver opdateret med 
ovenstående.  
Thomas Ryttov nævnte uden punktet behovet for en begrænsning på 
aktiviteten intern præsentation, da han oplevede at ved udfordring med at 
opnå de 300 timers videnformidling, var der en del der prøvede at opnå 
timerne ved at afholde en række interne præsentationer. Udvalget blev 
enig om, at man maks. kan få op til 50 timer.    
        

 
7. Retningslinjer for Miljøskifteophold og procedure for  

kursusgodkendelser 
Referat: 
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Disse punkter blev udskudt til næste møde.  
 

 
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: 
Intet. 

 
 
10. Eventuelt 

  Referat:  
  Intet.  

 
 

      Mødet sluttede kl. 12.00 
      


