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Referat fra møde i  
fakultetets ph.d.-udvalg mandag den 28.2.2011 kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 1, Det 

Tekniske Fakultet 
 
Afbud: Frank Balzer 
  

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. januar 2011  
-Godkendt 
 

2. Meddelelser  
a) De ph.d.-studerendes netværk  

-TEK har oprettet en Facebookside til de ph.d.-studerendes netværk. Der vil fremover på ph.d.-
udvalgsmøder være et fast punkt på dagsordenen vedrørende de ph.d.-studerendes netværk på 
TEK.  

b) Notat vedrørende aktindsigt i rettevejledning  
- EMS orienterede om notat vedr. aktindsigt i rettevejledning på SDU 

c) 4+4 studerende med udenlandsk adgangsgivende eksamen 
-EMS orienterede om brev til eksamenskontoret vedr. ændret procedure ved den kvalificerende 
eksamen og indskrivning af studerende på 4+4 ordningen med udenlandsk adgangsgivende 
eksamen. 

d) Revisionsnotat om undersøgelsen af universiteternes ph.d.-uddannelser  
-EMS orienterede om ph.d.-skolens svar på UBST høring vedr. Rigsrevisionens notat vedr. 
undersøgelsen af ph.d.-uddannelsen ved universiteterne. 

e) Møde mellem ph.d.-skoleleder, Ph.d.-administration og de 5 studerende der deltog i 
Rigsrevisionens fokusgruppeinterview 
-EMS orienterede om opfølgende møde med de 5 studerende fra TEK der indgik i Rigsrevisionens 
fokusgruppeinterview i forbindelse med undersøgelsen af ph.d.-uddannelsen ved universiteterne. 

f) Indberetning vedr. UBST tilsyn på SDU  
-EMS orienterede om fakultetets validering af materiale vedr. Det Tekniske Fakultets produktion 
og bestand af ph.d.-studerende samt svar på spørgsmål om ansvarsfordeling mellem ph.d.-skolen 
og FUP i UBSTs baggrundsmateriale til tilsynsmødet med Syddansk Universitet og Universitets- 
og Bygningsstyrelsen onsdag den 9. februar 2011. 

g) Åbent marked for ph.d.-kurser, høring  
-EMS orienterede om, at fakultetet har tilsluttet sig modeltype1, ”Det Åbne Marked for Ph.d.-
kurser”. EMS orienterede desuden om, at der fremover på national basis vil blive afholdt erfa-
møder for ph.d.-skoleledere ca. 2 gange årligt. Danske Universiteter arbejder desuden på at få 
oprettet en kursusdatabase for såvel fagspecifikke som generiske ph.d.-kurser.  

h) Ny procedure for introduktion af nye ph.d.-studerende 
-HeLN orienterede om, at ph.d.-studerende fremover vil blive indkaldt til velkomstsamtale og 
introduktion til studiet ved AL og HeLN inden én måned fra opstartsdato. Ordningen træder i 
kraft for ph.d.-studerende indskrevet efter 1. januar 2011. Der afholdes i marts måned 2011 
samtaler på de studerende der er indskrevet i januar og februar 2011.  

i) Møde mellem ph.d.-skoleleder og FUP formænd d. 18.-19. januar 2011 
-EMS orienterede om mødet med FUP formændene. Næste møde afholdes ultimo august 2011. 
Det er aftalt at møde mellem ph.d.-skoleleder og FUP formænd afholdes 2 gange årligt hhv. 
ultimo januar og august måned. 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/pages/TEK-PhD-Network/194015963960803?sk=wall
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j) Uddannelse af ph.d.-vejledere d. 25.-26. januar 2011 
-EMS orienterede om, at der deltog 2 hovedvejledere fra TEK på uddannelsen. EMS holder 
evalueringsmøde med ph.d.-skolelederne fra de andre fakulteter medio marts 2011. Evalueringen 
fremlægges af EMS på næste ph.d.-udvalgsmøde. Så snart der er planlagt dato for det næste kursus 
meldes datoerne fra ph.d.-administrationen ud til relevante hovedvejledere for hvem det er 
obligatorisk at tage kurset. 

k) 2nd WTA - International PhD Symposium  
-EMS orienterede om ph.d.-skolen har modtaget materiale vedr. symposiet. 

 
3. Sager 

a) Ændring af procedure for regelmæssige evalueringer (halvårsevalueringer) af 
studieprogression  
-EMS orienterede om, at ph.d.-skolen ønsker at implementere en anden evalueringsstruktur på de 
enkelte ph.d.-uddannelsesforløb. Man ønsker at ph.d.-skolelederen holder evalueringssamtale i 
umiddelbar forbindelse med skolelederens godkendelse af forsknings- og uddannelsesplanen. 
Ph.d.-udvalget og ph.d.-administrationen evaluerer jævnligt på de individuelle studieforløb i 
forbindelse med de studerendes ansøgninger til ph.d.-udvalget. Evaluering af studieprogression 
sker i henhold til fakultetets regler for studieprogression og den enkelte studerendes forsknings- og 
uddannelsesplan. Efter 1 ½ års indskrivning afleverer den studerende en skriftlig evaluering af 
studieforløbet til godkendelse af ph.d.-skolelederen. Den studerende indkaldes til samtale med 
ph.d.-skolelederen om evalueringen. 
Erhvervsph.d.-studerende evalueres skriftligt i henhold til krav fra FI. 
I efteråret 2011 forventes de ph.d.-studerende at få adgang en studenterportal for ph.d.-
studerende ved fakultetet. Med adgang til portalen vil den enkelte studerende have et større 
overblik over deres registrerede studieaktiviteter. 
Ph.d.-udvalget vedtog enstemmigt den foreslåede struktur på regelmæssige evalueringer af ph.d.-
studiet for den enkelte studerende. Ph.d.-administrationen udarbejder nyt kapitel til 
regelsamlingen. Udkastet sendes i høring i ph.d.-udvalget inden mødet i marts. Den nye 
procedure for regelmæssige evalueringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning under 
hensyntagen til den enkelte studerendes forløb og tidligere afrapportering.  
 

b) Godkendelse af Årets gang 2011 
-Godkendt 
 

c) Kursusevaluering CKV  
-Godkendt 
 

d) Rammer for ph.d.-studerendes undervisningsforpligtelser 
-Ph.d.-udvalget ønsker, at der skal udarbejdes en vejledning til TEKs ph.d.-studerende vedr. 
afvikling af de 840 timers pligtarbejde der normalvis er en del af en ph.d.-stipendiatansættelse. 
EMS understregede igen, at arbejdet skal falde naturligt indenfor den studerendes fagområde, at 
den studerende ikke kan være hovedansvarlig for kurser, den studerende må som hovedregel ikke 
udarbejde undervisningsmateriale. Ph.d.-studerende tage studerende til eksamen. EMS udveksler 
erfaringer vedr. rammer om pligtarbejde med ph.d.-skolelederne fra SDUs andre fakulteter d. 
15. marts 2011. EMS udarbejder til ph.d.-udvalgsmødet ultimo marts 2011 et oplæg til 
vejledningen. 
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e) Rammer for studieaktiviteten ”deltagelse i FUP Seminarrækker” 

-Ph.d.-udvalget ønsker, at præcisere og samtidigt udvide rammerne for studieaktiviteten 
”deltagelse i FUP Seminarrækker”. EMS foreslog, at navnet på studieaktiviteten ændres til 
”seminardeltagelse”, samt at man udvider kriterierne for hvad der kan godkendes som seminar. 
ECTS beregningen af seminardeltagelse vil stadigvæk ligge på 1 ECTS pr. seminar med 
efterfølgende skriftlig rapportering og krav om deltagelse i minimum 5 seminarer i et studieforløb 
ligger stadigvæk fast. EMS udarbejder til udvalgets møde i marts et oplæg til ændring af 
studieaktiviteten. 
 

f) Rammer for studieaktiviteten ”Litteraturrapport”  
-Rammerne for studieaktiviteten ”litteraturrapport” skal præciseres. Af regelsamlingen fremgår at 
”… Retningslinjer for omfang og pensum for rapport om tidsskriftslitteratur som baggrund for 
ph.d.-projektet fastsættes af forskeruddannelsesprogrammerne.” Retningslinjerne skal fremover 
fastsættes af ph.d.-udvalget. Ph.d.-administrationen udarbejder til mødet i marts 2011 et oplæg 
til nye regler for godkendelse af studieaktiviteten. 
 

g) Nyt oplæg til medforfattererklæringer  
-Behandling af punktet udskydes til mødet i ph.d.-udvalget i marts 2011. 
 

4. Godkendelse af indskrivning som ph.d.-studerende 
160583- (ITI) -Godkendt 
020984- (ITI) -Godkendt 
291085- (KBM) -Godkendt 
 

5. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
191084- (MCI)* -Godkendt 
180880- (ITI)* -Godkendt 
121183- (ITI)* -Godkendt 
 

6. Godkendelse af halvårsevaluering 
Pga. Ph.d.-skolelederens inhabilitet behandles på mødet: 
280279- (KBM) – Betinget godkendelse 
280284- (KBM)* -Godkendt 
 

7. Godkendelse af merit 
300386- (MMMI) – Betinget godkendelse 
 

8. Godkendelse af individuel studieaktivitet 
280483- (MMMI) -Godkendt 
 

9. Godkendelse af dispensation 
280279- (KBM) -Godkendt 
280279- (KBM) – Betinget godkendelse  
280279- (KBM) – Betinget godkendelse 
280279- (KBM) – Betinget godkendelse 
280483- (MMMI) -Godkendt 
250185- (MCI)*-Godkendt 
220780- (MCI) -Godkendt 
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10. Eventuelt 
-Ph.d.-udvalget ønsker, at der bliver lavet et skema som de studerende kan medbringe på deres miljøskifte. 
Institutionen, hvorved den studerende afholder miljøskift, skal ved underskrift og stempel på skemaet 
bekræfte miljøskiftet og periode herfor. Ph.d.-administrationen udarbejder til udvalgsmøde i marts 2011 
et udkast til et sådant skema. 
-Der blev fremsat ønske om, at CUU kurset ”Den Gode Lektion” kan udløse 2 ECTS i stedet for det 
normerede 1 ECTS. Kursusbeskrivelsen behandles på mødet i marts 2011.  

 
Eivind Skou/  
Heidi Lundbeck Nielsen  


