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Referat fra møde i fakultetets ph.d.-udvalg onsdag den 27.10.2010 kl. 12.00 – 15.00 i 
mødelokale 1, Det Tekniske Fakultet 

 
Afbud: Linh Cao Hoang (LCH); Nicolae Marian(NM); Michael Grøndahl Nielsen(MGN);  
Med observatørstatus; Jacob Buur(JB), Henrik Wenzel (HW); Bo Nørregaard Jørgensen (BNJ) 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 25. september 2010 
 
 - Godkendt  
 
2. Meddelelser  
 

1. Konference om kvalitetsudvikling af ph.d.-vejledning 
- EMS orienterede om at han som ph.d.-skoleleder er blevet kontaktet af en gruppe under Dansk Universitetspædagogisk 
Netværk (DUN) med henblik på om ph.d.-skolen har idéer til DUNs kommende danske konference om udvikling af ph.d.-
vejledere og vejledning som forventes afholdt januar 2012. Der er deadline for indmelding af idéer til evt. 
kvalitetsudviklingsområder for ph.d.-vejledning i de kommende år d. 6. december 2010 til DUN. Ph.d.-skolelederen beder 
vejledermiljøerne tilsende ham eventuelle forslag senest 26. november 2010 med henblik på samlet indsendelse til DUN.  

2. Rigsrevisionens uddybende spørgsmål til ph.d.-skolen 
- HeLN orienterede om Rigsrevisionens uddybende spørgsmål til ph.d.-skolens indsendte materiale. Rigsrevisionen har stillet 
uddybende spørgsmål til forsknings- og uddannelsesplanerne som blev indsendt på 9 ph.d.-studerende i henhold til punkterne 
under ph.d.-bekendtgørelsens § 9 stk. 2. Ph.d.-skolen har d. 7. oktober 2010 svaret på Rigsrevisionen på de uddybende 
spørgsmål. 

3. Valg til ph.d.-udvalget 2010 
-HeLN orienterede om at kandidatlisterne til valget 23. – 24. november 2010 er samlet og indsendt til valgsekretariatet fra 
ph.d.-administrationen. 

4. Indskrivning af ph.d.-studerende med udenlandsk uddannelsesbaggrund på 4+4 ordningen, ny struktur 
-EMS og HeLN orienterede om implementeringen af de nye interne regler gældende fra 1. oktober 2010 for indskrivning af 
ph.d.-studerende med udenlandsk 4-årig adgangsgivende uddannelse på ph.d.-uddannelsen som medfører at denne gruppe af 
studerende indskrives på et 4-årigt ph.d.-uddannelsesforløb uden tildeling af kandidatgrad efter kvalificerende eksamen. 

5. Kvik-vurdering af ph.d.-studerende ved IU  
-HeLN orienterede om IUs tilbud til SDU vedr. kvikvurdering af ansøgere til ph.d.-uddannelsen. SDU har taget imod 
tilbuddet. Kvikvurdering er ikke obligatorisk. Det Tekniske Fakultet foretager faglig vurdering i 
forskeruddannelsesprogrammerne. 

6. Opfølgning på tilbuddet om Pædagogikkursus ved HR 
- EMS orienterede om at pædagogikkurset for ph.d.-studerende udbydes forår 2011 

 
3. Godkendelse af dispensationsansøgninger 
 
190471- (SENSE) ansøgning om dispensation fra forsknings- og uddannelsesplan vedr. miljøskifte 
 - Godkendt 
 
150280- (KBM) ansøgning om dispensation fra forsknings- og uddannelsesplan vedr.  
 aflevering af ph.d.-afhandling, titelændring på ph.d.-afhandling 
 - Godkendt 
 
130782- (MMMI) ansøgning om dispensation fra forsknings- og uddannelsesplan vedr.  
 aflevering af ph.d.-afhandling, titelændring på ph.d.-afhandling* 
 - Godkendt 
 
120184- (MCI) ansøgning om dispensation fra forsknings- og uddannelsesplan vedr.  
 aflevering af ph.d.-afhandling, titelændring på ph.d.-afhandling 
 - Godkendt 
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4. Godkendelse af meritansøgninger 
 
250380- (KBM) ansøgning om merit for 4,5 ECTS på kandidatuddannelsen overføres til ph.d.-
 uddannelsen 
 - Afslag 
 
031081- (MMMI) ansøgning om merit for kursusaktiviteten ”Effective Oral Presentations” taget på The 
 Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Parque Mediterráneo de la Tecnologia, Barcelona 
 erstatter ”Præsentationskursus” på ph.d.-uddannelsen, ”1 ECTS 
 - Godkendt 
 
5. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 
 
030466- (MMMI) ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet ” Robotsystemer til 
 Uddannelse”, 6 ECTS, som erstatning for kursus ”Advanced Topics in Robotics Systems 
 Engineering”  
 - Godkendt, da den studerende er indskrevet før etablering af nuværende kursusstruktur på 
 forskeruddannelsesprogrammet Robotteknologi 
 
190471- (SENSE) ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet ” Nano-Optik: Grundbegreber 
 og Anvendelser”, 8 ECTS  
 - Godkendt 
 
250877- (KBM) ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet ” Optimal Biogas Production 
 Technology”, 4 ECTS 
 - Godkendt 
 
141179- (KBM) ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet ” Optimal Biogas Production 
 Technology”, 4 ECTS 
 - Godkendt 
 
040582- (SENSE) ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet Summer School, Sozopol, 
 Bulgarien ”NATO ASI – Nanotechnological Basis for Advanced Sensors”, 7 ECTS  
 - Godkendt 
 
040582- (SENSE) ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet Konference, San Diego, 
 Californien ” SPIE Optics + Photonics”, 3 ECTS 
 -Afslag 
 
040582- (SENSE) ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet Konference, Monte Verítá 
 Schweiz ”Functionalized Plasmonic Nanostructures for Biosensing”, 3 ECTS 
 -Afslag 
 
120384- (SENSE) ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet Konference, San Diego, 
 Californien ” SPIE Optics + Photonics”, 3 ECTS 
 -Afslag 
 
120384- (SENSE) ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet Summer School, Aarhus 
 Universitet ” Nanooptics”, 3 ECTS 
 - Godkendt 
 
120384- (SENSE) ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet Training School, Chalmers 
 University ” Hole-Mask Colloidal Lithography (HCL), 2 ECTS 
 - Godkendt 
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6. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
 
080674- (MMMI) godkendelse af bedømmelsesudvalg* 
 - Godkendt 
 
190178- (IB) godkendelse af bedømmelsesudvalg* 
 - Godkendt 
 
130782- (MMMI) godkendelse af bedømmelsesudvalg* 
 - Godkendt 
 
080882- (KBM) godkendelse af bedømmelsesudvalg* 
 - Godkendt 
 
7. Godkendelse af indskrivning som ph.d.-studerende 
 
310773- (KBM) godkendelse af indskrivning som ph.d.-studerende 
 - Godkendt 
 
031081- (MMMI) godkendelse af indskrivning som ph.d.-studerende 
 - Godkendt 
 
251084- (MMMI) godkendelse af indskrivning som ph.d.-studerende 
 - Godkendt 
 
240785- (MCI) godkendelse af indskrivning som ph.d.-studerende* 
 - Godkendt  
 
8. Godkendelse af ph.d.-kurser 
 
MMMI 
 
F11: 
 
Advanced Topics in Information and Communication Technology , RP‐ATI‐U1 (IKT‐FUP), Seminarrække, 10 
ECTS 
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4793&print=1 
- Godkendt 
 
Advanced Topics in Information and Communication Technology, RP‐ATI‐U2 (IKT‐FUP), Seminarrække, 5 
ECTS 
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4794&print=1 
- Godkendt 
 
Advanced Topics in Robotic Systems Engineering, RP‐ATR‐U2 (RT‐FUP), Seminarrække, 5 ECTS 
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4795&print=1 
- Godkendt 
 
Advanced Topics in Robotic Systems Engineering, RP‐ATR‐U1 (RT‐FUP), Seminarrække, 10 ECTS 
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4796&print=1 
- Godkendt 
 

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4793&print=1
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4794&print=1
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4795&print=1
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4796&print=1
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Advanced Topics in Modular Robotics, RP‐ATMR‐U1 (RT‐FUP), 2,5 ECTS 
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4797&print=1 
- Godkendt 
 
Literature Survey and Report, RP‐LSR‐U1 (IKT‐FUP+RT‐FUP), 6 ECTS 
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4798&print=1 
- Godkendt 
 
Writing Scientific Papers in English, RP‐WSP‐U1 (Alle), 5 ECTS 
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4800&print=1 
- Godkendt 
 
E11: 
 
Presentation course, RP‐PRC‐U1 (Alle), 1 ECTS 
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4799&print=1 
- Godkendt 
 
Writing Scientific Papers in English, RP‐WSP‐U1 (Alle), 5 ECTS 
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4801&print=1 
- Godkendt 
 
KBM 
  
F11 
 
Design og udvikling af terrængående robotkøretøj til plantepleje, XP-ROBO-U1, (sommerkursus), 7,5 
ECTS  
http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fag_tek.shtml?fag_id=4686&print=1 
- Godkendt 
 
Idea 
 
Entrepreneurship as Making, 5 ECTS 
- Godkendt 
 
9. Eventuelt 
 
Ph.d.-skoleleder EMS orienterede om ph.d.-vejlederkursus som blev afholdt 27. – 28. september 2010. Der 
var 2 deltagere fra TEK. På baggrund af både dekanen og ph.d.-skolelederens ønske, er det blevet 
obligatorisk at alle hovedvejledere skal deltage i et vejlederkursus. Fremgangsmåden mht. vejlederuddannelse 
af hovedvejledere for ph.d.-studerende på Det Tekniske Fakultet bliver således at hovedvejleder for 
nyindskrevne studerende automatisk bliver kontaktet af ph.d.-skolelederen mht. tilmelding på ph.d.-
vejlederkursus. 
 
HeLN orienterede om nyt praksisnotat fra Integrationsministeriet vedr. opholdstilladelse til ansatte ph.d.-
studerende i perioden mellem indlevering af afhandling og forsvar. Praksis vil betyde at indskrivningen for 
de berørte studerende ikke ophører ved aflevering af afhandling, men ved afholdt forsvar. Alle institutter er 
blevet informeret om praksisnotatet fra ledelsessekretariatet på Det Tekniske Fakultet. 
 
 
Eivind Skou / Heidi Lundbeck Nielsen 
Formand   Referent 
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