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Referat af møde i fakultetets ph.d.-udvalg fredag den 11. april 2008. 
 
I mødet deltog: professor Linh Cao Hoang, lektor Eivind Skou, lektor Peter Møller Juhl, ph.d.-
studerende Lene Fjerbæk og ph.d.-studerende Jimmy Alison Jørgensen.  
 
Der var afbud fra professor Henrik Gordon Petersen og lektor Nicolae Marian.  
 
Ad. 1. Godkendelse af referat 
 Referatet blev godkendt 
 
Ad. 2. Meddelelser 

FI har indkaldt ansøgninger til internationale ph.d.-stipendier og samfinansierede ph.d.-
stipendier med ansøgningsfrist 30. maj 2008. Institutterne skal anmodes om at finde egnede 
kandidater til de fuldt finansierede internationale ph.d.-stipendier. Eivind tager kontakt med 
dekanen for at få en nærmere præcisering af de samfinansierede ph.d.-stipendier, bl.a. 
medfinansiering fra dekanens side samt evt. prioritering af forsknings-/strategiområder.  
 

Ad. 3. Kurser  
 Mærsk fik godkendt at følgende kurser ikke længere udbydes som ph.d.-kurser: 

• ROB/ROBP01 
• ROB/ROBP02 
• ROB/ROBP03 
• ROBP/ROBPP01 
• SSE/SSEP03 
• SSE/SSEP04 
• SSE/SSEP05 
• SSE/SSEP06 
• AI/AIP01 
• AI/AIP02 
• AI/AIP03 
• AIP/AIPP01 

Ph.d.-udvalget ønskede at pointere vigtigheden af at instituttet sikrer sig at der er et rimeligt 
udbud af ph.d.-kurser.  

 
Ph.d.udvalget godkendte at deltagelse i kurset Videnskabsteori for TEK undervisere kan 
godskrives med 3 ECTS.  
 
IDEA House fik godkendt kurset Forretningsudvikling for ph.d.-studerende.  Da det er et 
kursus, der udbydes til både Tek, Nat og Sund studerende, skal der fra de 3 fakulteter være 
enighed om ECTS- fastsættelsen. Det præcise omfang af kurset aftales efterfølgende, men 
ph.d.-udvalget anbefaler max 5 ECTS.  

 
Center for Kunst og Videnskab fik godkendt kurset: Praktisk grundkursus i mundtlig 
videnskabsformidling for ph.d.-studerende efterår 2008. Omfang 3 ECTS. 

  
Ad. 4. Godkendelse af individuel studieaktivitet 
 080882- fik godkendt at kurset Electrochemistry, Electrochemical Engineering and 

Electrochemical Technology planlagt gennemført ved University of Southampton kan indgå i 
studiet med 4 ECTS, når kurset er bestået samt at kurset Kronach Impedance Days, planlagt 



Det Tekniske Fakultet 
11.04.08/LKL 

gennemført ved Bildungszentrum Kloster Banz i Tyskland , kan indgå i studiet med 2,5 
ECTS når kurset er bestået.   

 180880- fik godkendt at kurset KE519 Videregående analytisk kemi kan indgå i studiet med 5 
ECTS, når kurset er bestået.  

 220379- fik godkendt at kurset Advanced optimization gennemført ved Ålborg Universitet 
kan indgå i studiet med 4 ECTS.  

 301179- fik godkendt at kurset DM/DMP87 Skedulering, Skemalægning og Ruteplanlægning  
planlagt gennemført ved Imada, kan indgå i studiet med 10 ECTS, når kurset er bestået.  

 
 
Ad. 5. Godkendelse af videnformidling 

150280- fik godkendt 320 timers videnformidling på baggrund af fremsendt oversigt 
050978- fik godkendt 162 timers videnformidling i form af projektpræsentation og 
vejledning af specialestuderende.  
170279- fik godkendt 339 timers videnformidling på baggrund af fremsendt oversigt 
220379- fik godkendt 30 timers videnformidling i form af projektpræsentation 
091274- fik godkendt 285 timers videnformidling i form af undervisning for instituttet, 
poster samt foredrag 
190882- fik godkendt 70 timers videnformidling i form af vejledning af specialestuderende 
samt undervisning for instituttet 
110670- fik godkendt 220 timers videnformidling i form af undervisning for instituttet, 
poster samt projektpræsentation 
031181- fik godkendt 210 timers videnformidling i form af vejledning af specialestuderende 
samt undervisning for instituttet 
270776- fik godkendt 58 timers videnformidling i form af undervisning for instituttet samt 
projektpræsentation 

 
 
Ad. 6. Godkendelse af meritoverførsler 
 Ingen sager 
 
Ad. 7. Godkendelse af Forsknings- og Uddannelsesplan 
 280483- og 080882- fik godkendt F&U-planen 
 
Ad. 8. Godkendelse af forlængelse af indskrivningsperiode 
 271278- fik godkendt en forlængelse af indskrivningsperioden på 3. måneder.  
 
Ad. 9. Fastsættelse af næste møde 
 Sekretæren indkalder til møde ultimo august, primo september 
 
Ad. 10. Diverse 

På grund af inhabilitet kunne Ph.d.-skolelederen ikke behandle en ansøgning om tilskud til 
miljøskift. Udvalget godkendte ansøgningen uden kommentarer.  

 
Ad. 11. Eventuelt 
 Ingen bemærkninger 
 
Mødet sluttede kl. 11.45. 
 
 
Eivind Skou/Lone Kjærgård Larsen 
 


