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Referat af møde i fakultetets ph.d.-udvalg onsdag den 14.12.2010 kl. 13.00 – 15.00 i 

mødelokale 1, Det Tekniske Fakultet 
Afbud: Linh Cao Hoang 
Claus Holmegaard Bonnesen deltog som observatør 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. oktober 2010  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 
2. Meddelelser  
 

• Nyhedsbrev for ph.d.-studerende(HeLN) 
HeLN orienterede om at nyhedsbrevet bliver udsendt med regelmæssige intervaller. I nyhedsbrevet 
finder man oplysninger vedr. legater, nye eksterne kurser, konferencer mm. 

• Stormøde i arbejdsmiljøorganisationen d. 15. december 2010: Erfaringer om arbejdet med det 
lokale studiemiljø for studerende og ph.d.-studerende (EMS).  
EMS orienterede om, at han i sin egenskab af ph.d.-skoleleder og HeLN som repræsentant for 
ph.d.-administrationen er blevet bedt om at deltage i Stormøde i arbejdsmiljøorganisationen d. 15. 
december 2010 med specielt henblik på deltagelse i den del af mødet der omhandler styrkelse af 
ph.d. miljøet på universitetet. 

• Netværksmøde for ph.d.-studerende ved Det Tekniske Fakultet (EMS) 
EMS orienterede om at der d. 10. december 2010 blev afholdt kick-off møde for netværket af ph.d.-
studerende på Det Tekniske Fakultet. Mødet var en succes og gav meget positive tilbagemeldinger 
fra de deltagende studerende 

• Indholdsbeskrivelser for forskeruddannelsesprogrammerne (HeLN) 
Diskuteres under pkt. 5. 

• Valg til ph.d.-udvalg, orientering (HeLN) – fastsættelse af konstituerende møde for nyt ph.d.-
udvalg 
HeLN orienterede om, at valget er afholdt og fortalte om udvalgets nye sammensætning. Udvalget 
besluttede at konstituerende møde for det nye udvalg er torsdag d. 13. januar 2011 kl. 10-12. 
HeLN udsender mødeindkaldelse. På det konstituerende møde vælges formand og næstformand for 
udvalget og de nye medlemmer introduceres til udvalgets arbejde. Ph.d.-administrationen udsender 
velkomstbrev til de nye medlemmer i uge1. 

• Uddannelse af ph.d.-vejledere – januar kursus (EMS) 
EMS orienterede om at næste kursus for ph.d.-vejledere afholdes d. 25.-26. januar 2011, 9.30-16 
00. EMS fortalte om uddannelsens indhold og fokus og understregede vigtigheden af deltagelse i 
kurset. Ph.d.-skolelederen vil i uge 1 kontakte de ph.d.-vejledere der vil blive tilbudt deltagelse i 
januarkurset. 

• Evaluering af undervisning (EMS) 
EMS orienterede om, at evaluering af undervisning i samme form som evaluering af undervisning på 
de ordinære uddannelser vil blive igangsat i forårssemesteret 2011. Institutterne vil blive kontaktet af 
ph.d.-administrationen i januar 2011 for informationer vedr. evalueringer af ph.d.-uddannelsens 
kurser. Efter evaluering af undervisningen har kørt på denne måde i 2 semestre vil ph.d.-
skolelederen med inddragelse af ph.d.-udvalget igangsætte en evaluering af evalueringens form og 
udbytte i februar 2012. 
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3. Godkendelse af ændrede indholdsbeskrivelser for Forskeruddannelsesprogrammerne 
 
Forskeruddannelsesprogrammet Nanoteknologi og funktionelle materialer  
-Godkendt med betingelse om, at oplysninger vedr. videnskabeligt personale opdateres 
Forskeruddannelsesprogrammet Energi- og Miljøeffektiv Teknologi  
-Godkendt 
Forskeruddannelsesprogrammet Informations- og Kommunikationsteknologi  
-Godkendt 
 
4. Diskussion af oplæg til nye regler for indskrivning af 4+4 studerende med udenlandsk adgangsgivende 
eksamen på 4-årig ph.d.-ramme og kvalificerende eksamen for 4+4 studerende  
Oplægget blev diskuteret i udvalget. Oplægget blev enstemmigt godkendt med ændringer. Det ændrede 
oplæg udsendes til udvalgets medlemmer til orientering. Udvalget indstiller til ph.d.-skolelederen om at de 
nye regler træder i kraft pr. 1. januar 2011.  
 
Udvalget diskuterede oplæget vedr. indskrivning af ph.d.-studerende med udenlandsk adgangsgivende 
eksamen på en 4-årig ph.d.-ramme. Ph.d. udvalget besluttede enstemmigt at opfordre ph.d.-skolelederen til 
at søge en 4-årig uddannelsesramme for denne gruppe studerende etableret med ikrafttræden pr. januar 
2011. 
 
5. Diskussion af punkter til dagsorden for møde mellem forskeruddannelsesprogrammernes formænd og 
ph.d.-skoleleder 19. januar 2011 
Indmelding af nye og ændrede indholdsbeskrivelser for forskeruddannelsesprogrammerne har givet 
anledning til en diskussion om hvilke krav ph.d.-skolen har til indholdsbeskrivelserne. Der blev på mødet 
diskuteret muligheden for, at indholdsbeskrivelsen beskriver overordnede rammer for uddannelse under 
forskeruddannelsesprogrammerne og at mere specifik information kan hentes via link(s) til websider som 
uddannelsesprogrammet selv vedligeholder og selv supplerer med oplysninger der af programmet dømmes 
relevant. 
 
Ph.d.-udvalget beder forskeruddannelsesprogrammernes formænd optage følgende punkter på dagsordenen 
for mødet: 
 

• Vedtagelse og diskussion af faste elementer i indholdsbeskrivelser for 
forskeruddannelsesprogrammerne (ph.d.-skolelederen udformer oplæg vedr. ph.d.-skolens krav som 
bilag til mødets dagsorden) 

• Status på forskeruddannelsesprogrammernes arbejde under ph.d.-skolen, herunder en gennemgang 
fra hvert forskeruddannelsesprogram vedr. udvalgets mødefrekvens, opgavefordeling mm. 

• Opdatering/opsummering på procedurer for forskeruddannelsernes udvalgs arbejde 
• Gennemgang af kompetencefordeling mellem forskellige aktører vedr. ph.d.-uddannelsen 

 
Formændene for forskeruddannelseprogrammernes udvalg indsender eventuelle punkter til dagsorden for 
mødet senest 7. januar 2011. 
 
6. Godkendelse af miljøskifteophold 
220780 (MCI) - Afventer 
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7. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 
270270 (MMMI) -Godkendt 
120384 (SENSE) -Godkendt 
180880 (SENSE) -Godkendt 
040582 (SENSE) -Godkendt 
040582 (SENSE) -Godkendt 
121183 (SENSE) -Godkendt 
100580 (MMMI) -Godkendt 
100580 (MMMI) -Godkendt 
 
 
8. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
150280 (KBM)* -Godkendt 
 
9. Godkendelse af indskrivning som ph.d.-studerende 
101185 (KBM)* -Godkendt 
080381 (MMMI)* -Godkendt 
220375 (IB) -Godkendt 
070484 (MMMI) -Godkendt 
200681 (KBM) -Godkendt 
 
10. Godkendelse af ph.d.-kurser 
CFK 
Visuel formidling og præsentationsteknik, 2 ECTS, F11 & E11 -Godkendt 
Praktisk grundkursus i mundtlig videnskabsformidling F11, 3 ECTS -Godkendt 
 
11. Godkendelse af titelændring på ph.d.-afhandling 
121183 (SENSE) -Godkendt 
 
12. Eventuelt 
Intet under dette punkt 
 
 
Eivind Skou/  
Heidi Lundbeck Nielsen d. 20. december 2010 


