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Referat af møde i ph.d.-studienævnet fredag den 7. december. 
 
I mødet deltog: professor Linh Cao Hoang, professor Henrik Gordon Petersen, lektor Eivind 
Skou, lektor Peter Møller Juhl, ph.d.-studerende Lene Fjerbæk og ph.d.-studerende Jimmy Alison 
Jørgensen.  
 
Lektor Nicolae Marian var fraværende efter afbud. 
 
Ad. 1. Meddelelser 
Taget til efterretning 
 
Ad. 2. Drøftelse af ph.d.-skole og ny bekendtgørelse  
Studienævnet drøftede det fremsendte materiale og besluttede at indstille til dekanen at der 
nedsættes ph.d.-skole, ph.d.-udvalg og faglige udvalg. Endvidere indstilles det at dekanen udpeger 
ph.d.-skoleleder, formand og næstformand som anført i materialet. Der var enkelte bemærkninger 
til materialet og et nyt revideret materiale udsendes pr. separat post snarest.   
 
Ad. 3. Drøftelse af regler ved ansøgninger om midler fra fakultetet i forbindelse med studierejser 
og miljøskift. 
Det blev besluttet at studerende i ganske særlige tilfælde vil kunne få midler til 2 x miljøskift, men 
der skal altid fremsendes en begrundet ansøgning underskrevet af vejlejder og faglig ph.d.-
udvalgsformand.  
Den fremlagte sag blev godkendt.   
 
Ad. 4. Udmelding om muligheder for optagelse/indskrivning til potentielle udenlandske 
studerende 
Der er oprettet en web-side til udenlandske studerende, der ikke har tilknytning til SDU. 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Forskning/Phd/Ofte_givne_svar.aspx?sc_lang
=en  Studienævnet ønskede endvidere at afsnittet ”requirements” skal inkorporeres i 
ansøgningsskemaet til optagelse.  
 
Ad. 5.  Godkendelse af kurser 
Mærsk Instituttet fik godkendt følgende kurser: 

• Presentation Course 1 ECTS, bestået/ikke bestået, intern censur 
• Writing Scientific Papers in English, 5 ECTS, bestået/ikke bestået, intern censur.  

MCI fik godkendt følgende kursus: 
• Mikrofabrikation i renrum, 5 ECTS, mundtlig eksamen, 7-skalaen, intern censur.  

 
Ad. 6.  Godkendelse af individuel studieaktivitet 
020873- fik godkendt at kurserne KMP26 Videregående analytisk spektroskopi kan indgå i 
studiet med 6 ECTS og KOP25 Molecular Modelling kan indgå med 6 ECTS 
101160- fik godkendt at Litteratursammenfatning af teoretiske frameworks for håndgribelige 
brugergrænseflader kan indgå i studiet med 5 ECTS 
011077- fik godkendt at kurset Review Chapter Preparation kan indgå i studiet med 2,5 ECTS, 
når kurset er gennemført. 
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230775 – fik godkendt at kurserne: 4th IEEE-RAS/IFRR School of Robotics Science on 
Learning gennemført ved Lazise, Italien, kan indgå i studiet med 4,5 ECTS. samt at Interactive 
Design Techniques, gennemført i Siena, Italien, kan indgå i studiet med 4,5 ECTS 
 
Ad. 7.  Godkendelse af videnformidling 
150280- fik godkendt 120 timers videnformidling i form af undervisning på instituttet 
230579- fik godkendt op til 300 timers videnformidling i form af projektpræsentation samt 
undervisning 
280483- fik godkendt 87,5 timers videnformidling i form af undervisning for instituttet 
011077- fik godkendt 276  timers videnformidling i form af projektpræsentation, poster samt 
undervisning for instituttet. 
230775- fik godkendt op til 300 timers videnformidling i form af vejledning af 
bachelorstuderende, undervisning for instituttet samt projektpræsentation. 
 
Ad. 8.  Godkendelse af meritoverførsel 
190178- fik godkendt at ph.d.kurset Non-Linear Modelling and Analysis of Structures and Solids 
gennemført ved Danmarks Tekniske Universitet kan meritoverføres og indgå i studiet med 5 
ECTS. 
 
Ad. 9.  Fastsættelse af næste møde(r)  
Konstituerende møde blev fastsat til 4. januar kl. 10.15 i mødelokale 1 NBA. 
Ordinært møde blev fastsat til den 25. januar kl. 10.15 i mødelokale 1 NBA. 
 
Ad. 10. Eventuelt 
Der var ønske om at Ph.d.-kursusudbuddet fra de enkelte institutter blev tydeliggjort på ph.d.-
hjemmesiden.  Sekretæren sørger for at der bliver lavet et punkt på hjemmesiden, og det er så op til 
de enkelte institutter at sørge for at melde ind, hvilke kurser der udbydes. 
 
Der mangler studenterrepræsentanter i fakultetets ph.d.-udvalg, idet der kun er 2 
studentermedlemmer repræsenteret . Lærerrepræsentanterne fra MCI, IB og Sense bedes opfordre 
de studerende til at finde en repræsentant fra deres respektive instistutter.  
 
Punkt udenfor dagsorden. 
101078- fik godkendt 3 måneders forlængelse af indskrivningsperioden. 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.45 


