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SYDDANSK UNIVERSITET 
Det Tekniske Fakultet 

 
Referat fra møde i fakultetets ph.d.-udvalg d. 25.11.2016 kl. 10-12 i 

mødelokale 27-508-3, Det Tekniske Fakultet 
 

Til stede: Peter Møller Juhl, Sven G. Sommer, Davide Giacalone, Ole Wennerberg Nielsen, Heidi 
Lundbeck Nielsen 
Fravær med afbud: Morten Madsen, Ellen Raben Pedersen 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 
 

2. Meddelelser 
PMJ orienterede om at Michael Evan Goodsite tiltræder 1.12.2016 som prodekan for 
forskning på TEK. 
 

3. Sager 
A. Valg til ph.d.-udvalg valggruppe III – studenterrepræsentanter 

Der er d. 22.-23. november 2016 valg til valgruppe III - studenterrepræsentanter i 
Ph.d.-udvalget på Det Tekniske Fakultet. Ph.d.-skolen er af valgsekretariatet blevet 
underrettet om, at der ikke er opstillet nogen kandidater opstillet til valget i denne 
valggruppe. Ph.d.-skolen mener det er vigtigt at de studerende benytter sig af 
muligheden for at være repræsenteret igennem de op til 4 mulige pladser i Ph.d.-
udvalget. OWN oplyste at han gerne vil fortsætte som studenterrepræsentant i ph.d.-
udvalget. 
Ph.d.-skolen anbefaler at de rette kandidater findes hurtigst muligt således at de 
nuværende repræsentanter for den pågældende valggruppe i ph.d.-udvalget kan 
indstille de nye kandidater til godkendelse af rektor i hh. til § 26, stk. 3 i vedtægten for 
SDU. 
Ph.d.-udvalget traf på mødet afgørelse om at der igangsættes et forsøg på at finde 
egnede kandidater blandt de studerende til at indtræde i udvalget. Målet skal være at 
få mindst 2 nye studentermedlemmer i ph.d.-udvalget. HeLN iværksætter udpegning. 
 

B. RCR kursus – godkendelse af kursusstruktur ”standardudgaven” for bibliotekets RCR 
kursus 
Ph.d.-udvalget besluttede at gøre hele bibliotekets samlede RCR kursus i dets 
nuværende form obligatorisk for alle ph.d.-studerende på TEK indenfor det første år 
af deres indskrivning.  De fire eksisterende kurser er tilpasset fakulteterne i nært 
samarbejde med de øvrige ph.d.-skoler på SDU, og følger til stor grad et fælles 
koncept, der er udrundet for cirka 3 år siden af en SDU-tilpasning af KU's tilsvarende 
kursus - og udvikles løbende under hensyn til både den nationale og internationale 
udvikling på området. SDUB's undervisere på kurserne samarbejder med ditto på 
andre universiteter, og er blandet andet eksterne undervisere på KU SCIENCE og 
SUND. I de eksisterende kurser medvirker desuden undervisere fra fakulteternes 
egne fagmiljøer. Ved at tilslutte sig samme kursus med samme modulopbygning som 
de andre fakulteter på SDU gives større fleksibilitet i deltagelsen for TEKs 
studerende, både med hensyn til frekvens i udbud af moduler og mht. mulighed for at 
tage et modul med et andet fagligt tilsnit – f.eks. et modul i dataindsamling- og 
behandling under SUND, hvis det er mere relevant for ens fagområde. 
 



 

 

Side 2 af 4 

Ph.d.-udvalget støtter op om at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra 
SDUB, ph.d.-skolen og evt. mulige undervisere fra TEKs fagmiljøer.  
 
Ph.d.-udvalget besluttede at RCR kurset bliver obligatorisk for de studerende der 
indskrives efter kurset bliver udbudt, mens deltagelse for allerede indskrevne 
studerende bliver valgfrit. 
 

C. Vejledning og Kursusbeskrivelser til godkendelse: 
Ph.d.-udvalget godkendte ibrugtagningen af fremsendte vejledning og Skabelon til 
ph.d.-kursusbeskrivelser 
 

D. Danskkursus i ph.d.-uddannelsen 
Ph.d.-udvalget vedtog at det fremover ikke er muligt at få tildelt ECTS i ph.d.-
uddannelsen for deltagelse i danskkurser. Det er et krav for alle andre kurser som 
skal indgå i ph.d.-uddannelsen, at kurserne skal være ph.d.-kurser på et fagligt højt 
niveau. Basiskurser i dansk sprog kan ikke anses for at opfylde kravet til ph.d.-kurser 
der indgår i ph.d.-uddannelsen på TEK.  
Ændringen træder i kraft øjeblikkeligt og gælder fremadrettet for nyindskrevne ph.d.-
studerende. 
 

E. Ph.d.-planer 
Ph.d.-udvalget diskuterede på opfordring fra ph.d.-skolelederen muligheden for at 
have en evaluering/rapportering 6-9 måneder henne i forløbet. Ph.d.-udvalget og 
ph.d.-skolelederen blev enige om at opfølgning på ph.d.-planener hvor det er 
nødvendigt i forhold til præcisering af forskningsspørgsmål og metoder laves som en 
almindelig opfølgningsaktivitet med tidsfrist i enkelte og konkrete tilfælde. 
 

F. Formaliseret internationalt samarbejde om double degree (Morten Madsen) 
Punktet bortfaldt 
 

G. Opfølgning, AR - Bedømmelse af ph.d.-afhandlinger ved Det Tekniske Fakultet – 
krav til indhold af foreløbige og endelige evalueringer af ph.d.-afhandlinger og forsvar 
AR drøftede på mødet d. 26.9.2016 reglerne og skemaerne og besluttede at støtte 
brugen af de 2 nye skabeloner og reglerne for indholdet af bedømmelserne.  
 

H. Opfølgning AR - Tildeling af ph.d.-grader på Det Tekniske Fakultet 
AR drøftede på mødet d. 26.9.2016 tildeling af ph.d.-graden på TEK i henhold til 
ph.d.-udvalgets indstilling og besluttede støtte ph.d.-skolens anbefaling. Fakultetet 
tildeler fremover ph.d.-graden i: Engineering Science / Ingeniørvidenskab. 
 

I. International evaluering af ph.d.-skolen ved det tekniske fakultet 
Ph.d.-skolen har gennemført en international evaluering af skolen for årene 2014-
2016. På opfordring af ph.d.-skolen diskuterede ph.d.-udvalget evalueringsrapporten. 
Ph.d.-udvalget gennemgik evalueringens metoder og resultater. Ph.d.-udvalget 
vedtog at evalueringen fortsætter efter samme metode og vedtog at international 
evaluering af ph.d.-skolen udarbejdes hvert andet år. 

 
4. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 

Ingen sager 
 
5. Godkendelse af merit for kursusaktiviteter 

Ingen sager 
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6. Godkendelse af dispensationer 

110784- Godkendt 
110784- Godkendt 
231291- Godkendt 
130681- Godkendt 
280288- Godkendt 
081189- Godkendt 
230678- Godkendt 
230678- Godkendt 
091277- Godkendt 
250786- Godkendt 
210979- Godkendt 
250371- Godkendt 
210688- Godkendt 
210688- Godkendt 
210688- Godkendt 
180587- Godkendt 
091277- Godkendt 
091277- Godkendt 
290592- Godkendt 
130681- Godkendt 
130681- Godkendt 
290377- Godkendt 
010792- Godkendt 
010792- Godkendt 
280288- Godkendt 
290377- Godkendt 
 

 
7. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
  110188- Godkendt  
 091287- Godkendt 
           290571- Godkendt 
 041076- Godkendt 

      250786- Godkendt 
      091277- Godkendt   
 180587- Godkendt 
      210482- Godkendt   
 

8. Godkendelse af indskrivninger 
 261286- Godkendt 
 190291- Godkendt 
 270291- Godkendt 
 

9. Godkendelse af orlov fra ph.d.-studiet 
130381- Godkendt 

 
10. Godkendelse af ph.d.-kurser 

Corporate Sustainability workshop (13-17 March 2017), Center for Engineering Operations 
Management, ITI  
- Godkendt 
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11. Eventuelt 

SGS orienterede om videnskabeligt personales mulighed for ophold ved University of 
Chinese Academy of Sciences (UCAS) gennem ” Sino-Danish Center for Education and 
Research”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Møller Juhl/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

 


