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1. Godkendelse af referat fra 
sidste møde 
 

 

2. Høring af anbefalinger om 
medbestemmelse og med-
inddragelse på SDU – Rek-
torsekretariatet 

- Punktet behandlet i skriftlig høring af udvalget* 

3. Meddelelser A. Orientering/opsummering af møde i Ph.d.-K oktober 2020 
(HeLN) 

B. Orientering vedr. SDUs samlede input til formanden for 
Ph.d.-Ks deltagelse i DKUNI’s arbejdsgruppe for forsker-
uddannelse d. 20. nov. 2020 (HeLN, PMJ) 

C. Upload af planer til godkendelse i PhD web – demonstra-
tion og orientering (HeLN) 

D.  
 

4. Drøftelse 
 

 

A. Drøftelse af formen på regelmæssige evalueringer af indi-
viduelle studieforløb, herunder specifikt den skriftlige halv-
vejsevaluering – nuværende ses: 
https://www.sdu.dk/en/forskning/phd/phd_skoler/phd-
tek/phdstudietsforloebindhold/evaluering 
 
Baggrund: På mødet d. 28.8.2020 orienterede PMJ om 
den nuværende regelmæssige evaluering og om ph.d.-
skolens overvejelser vedr. en ny form på den skriftlige eva-
luering og samtale halvvejs i studieperioden. 
 
Udvalget drøftede ideer for evt. gentænkning af formen på 
halvvejsevaluering af ph.d.-projektet og den skriftlige eva-
luering.  
 

Dagsorden 
Emne: Ph.d.-udvalgsmøde Det Tekniske Fakultet 
Dato og tidspunkt: D. 3.12.2020 
Sted: Zoom 
Deltagere: Peter Møller Juhl, Davide Giacalone, Heidi Lundbeck Niel-

sen, Morten Madsen, Shuang Ma Andersen,  
  
Referent: Heidi Lundbeck Nielsen, Ph.d.-skolen 

 
 
 
 

https://www.sdu.dk/en/forskning/phd/phd_skoler/phdtek/phdstudietsforloebindhold/evaluering
https://www.sdu.dk/en/forskning/phd/phd_skoler/phdtek/phdstudietsforloebindhold/evaluering


 

 Side 2 

Der var enighed om at arbejde videre med 2 forslag til for-
men på ny form på evaluering af studieforløb. 
 
Indstilling: Det indstilles at udvalget ud fra de to forslag i 
det vedhæftede notat, drøfter formen på regelmæssige 
evalueringer af studieforløb og specifikt den skriftlige eva-
luering.  

 
 

5. Godkendelse af dispensati-
oner 

- 17/65959* 
- 18/24415* 
- 19/11014* 
- 20/2643* 
- 18/16713* 
- 17/56453* 
- 17/54263* 
- 18/48758* 
- 18/48758* 
- 17/9511* 
- 16/41861* 

16/41861* 
- 16/41861* 
- 17/56453* 
- 18/59060* 
- 18/59060* 
- 18/2691* 
- 17/56453* 
- 17/59398* 
- 18/16713* 
- 18/16713* 
- 17/57582* 
- 15/55258* 
- 19/867* 
- 18/18022* 

6. Godkendelse af merit - 20/57179*  
- 20/57179*  
- 20/68624*  

7. Godkendelse af bedømmel-
sesudvalg 

 

- 17/58004* 
- 17/54263* 
- 16/41861* 
- 17/52462* 
- 17/9511* 
- 17/54521* 
- 17/56453* 
- 17/57582* 



 

 Side 3 

8. Godkendelse af ph.d.-kur-
ser 

- Ændret ph.d.-kursus ’Model-driven Software Development’ 
(MSD), MMMI, 5 ECTS* 

9. Eventuelt  
 
Peter Møller Juhl/ 

Heidi Lundbeck Nielsen 


