
 
SYDDANSK UNIVERSITET    
Det Tekniske Fakultet 
   

 

TEK – Uddannelse- & Kvalitet, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 

Side 1 af 3 

 
 

Referat fra møde i  
fakultetets ph.d.-udvalg fredag den 25.3.2011 kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 1, Det 

Tekniske Fakultet 
 
  

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 28. februar 2011  
Referatet blev godkendt 
 

2. Meddelelser  
a) UBST samlede høringssvar til Rigsrevisionen 

UBST har indsendt høringssvar til Rigsrevisionens udkast til revisionsnotatet om universiteternes 
organisering af ph.d.-uddannelsen. UBST har tillige videresendt alle universiteternes høringssvar 
til Rigsrevisionen. UBST har fokus på at beregning af gennemførelsestid og frafald beregnes 
forskelligt, og at der anvendes forskellige definitioner af uddannelsernes sluttidspunkt. UBST 
arbejder sammen med Danmarks Statistik og universiteterne om at sikre ensartede definitioner 
på opgørelserne og forventer at kunne lave ensartede opgørelser fremadrettet. 
UBST erklærer sig enig i at universiteternes fokus skal rettes mod øget kursusudbud, styring og 
understøttelse af de individuelle ph.d.-projekter vha. forbedring af praksis vedr. ph.d.-planer, 
samt øget fokus på rammerne for vejledning som understøttelse af ph.d.-uddannelse af høj 
kvalitet. EMS understregede, at TEK i Rigsrevisionens undersøgelse har klaret sig rigtigt fint og 
at dette er blevet bemærket af fakultetets og universitetets ledelse. 

b) De ph.d.-studerendes netværk  
Der afholdes d. 25. marts 2011 et socialt arrangement på Christian Firtal, Odense. 

c) Indstilling af TEK repræsentant til ph.d.-råd 
Ph.d.-skoleleder Eivind Skou er af fakultetet blevet indstillet. Fra SDU er senere en repræsentant 
fra HUM udvalgt af Danske Universiteter. 

d) 4+4 studerende med udenlandsk adgangsgivende eksamen 
Eksamenskontoret har modtaget ph.d.-udvalgets beslutning om at indskrive de studerende på en 
fireårig ph.d.-uddannelsesramme. Eksamenskontoret mener ikke universitetet har hjemmel til at 
indskrive denne gruppe af 4+4 studerende direkte på en 4-årig ph.d.-uddannelsesramme, uden 
samtidig indskrivning på kandidatuddannelse. Ph.d.-udvalget, Studienævnet for Uddannelserne 
ved Det Tekniske Fakultet, samt dekanen for Det Tekniske Fakultet ønsker universitetets 
tolkning af ph.d.-bekendtgørelsen vedr. indskrivning på ph.d.-uddannelsen for 4+4 ph.d.-
studerende afklaret. Problemstillingen sendes derfor til Chefjurist Jørgen Schou, 
ledelsessekretariatet for juridisk afklaring. 

e) Vejlederuddannelse – kursus 28. – 29. september 2011 
EMS orienterede om, at det næste kursus for ph.d.-vejledere afholdes 28. – 29. september 2011. 
Der udsendes fra ph.d.-skolen påmindelser vedr. deltagelse i kurset til alle hovedvejledere, som 
ikke allerede har taget kurset. Tilmelding skal ske igennem CUU. Ph.d.-udvalget opfordrer 
institutterne til, at der ved MUS samtaler med VIP der er hovedvejledere tilskyndes til, at kurset 
tages. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SYDDANSK UNIVERSITET    
Det Tekniske Fakultet 
   

 

TEK – Uddannelse- & Kvalitet, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 

Side 2 af 3 

 
 

f) Digital eksamen 
Alle skriftlige eksamener på TEK skal være digitale ved vintereksamen 2011-12. EMS 
orienterede om, at alle relevante kursusbeskrivelser som godkendes i F11 til udbud og 
eksamensafvikling i E11, omtales i referat fra ph.d.-udvalgsmøder som ”godkendte – med 
forbehold for formuleringsændringer som følge af overgang til digital eksamen.  
 
Juragruppen vil udarbejde fælles formuleringer for kursusbeskrivelser vedr. digitale eksamener. 
FUP formændene bedes gennemgå kursusbeskrivelserne for kurser udbudt ved ph.d.-skolen under 
deres FUP for at afdække behovet for ændrede kursusbeskrivelser. 
 

3. Sager 
a) Høring vedr. elektronisk kommunikation for universiteterne* 

Ph.d.-udvalget godkendte enstemmigt høringssvaret 
b) Ændring af procedure for regelmæssige evalueringer (halvårsevalueringer) af 

studieprogression 
Ph.d.-udvalget godkendte den ændrede procedure for regelmæssige evalueringer. Proceduren 
træder i kraft øjeblikkeligt. Der var enighed i ph.d.-udvalget om at Ph.d. – coach Anmari 
Lundegaard inviteres til udvalgets næste møde.  

c) Rammer for ph.d.-studerendes undervisningsforpligtelser 
Ph.d.-udvalget godkendte enstemmigt, at vejledningen offentliggøres på TEKs websider som et 
supplement til reglerne om videnformidling under ph.d.-uddannelsen.. 

d) Rammer for studieaktiviteten ”deltagelse i FUP Seminarrækker” 
Ph.d.-udvalget godkendte, at seminarrækkerne efter forslag fra ph.d.-skolelederen, ikke fremover 
er bundet til FUPerne, men at deltagelse i seminarrække under ph.d.-skolen kan inkludere 
deltagelse i interne institutseminarer, FUP specifikke seminarer og eksterne forskningsseminarer. 
Dokumentation for deltagelse i minimum 5 seminarer skal indsendes til ph.d.-administrationen 
efter gældende regler. 

e) Rammer for studieaktiviteten ”Litteraturrapport” 
Ph.d.-udvalget godkendte rammerne for litteraturrapporten. Litteraturrapporten skal fremover 
afvikles som studieaktivitet indenfor det første år af ph.d.-uddannelsen. Regler og rammer for 
litteraturrapporten fastsættes fremover af ph.d.-udvalget. 

f) Nyt oplæg til medforfattererklæringer 
BNJ fremsender oplæg til nyt bilag til medforfattererklæringer. Punktet behandles på næste ph.d.-
udvalgsmøde. 

g) Oplæg til skema vedr. miljøskifte 
Ph.d.-udvalget godkendte skemaet. Skemaet offentliggøres på TEKs websider. 

h) Hovedvejleders rolle i forbindelse med forsvar af ph.d.-afhandlingen 
Ph.d.-udvalget diskuterede, på ph.d.-udvalgsformandens foranledning, hovedvejleders rolle ved 
forsvar af ph.d.-afhandlingen. Udvalget fandt ikke, at der var brug for yderligere præcisering af 
hovedvejleders rolle. 

 
4. Godkendelse af indskrivning som ph.d.-studerende 

021184- (MMMI)* - Godkendt 
300885- (KBM)* - Godkendt 
130385- (KBM) *- Godkendt 
010877- (MMMI) - Godkendt 
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5. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
201082- (MMMI)* - Godkendt 
 

6. Godkendelse af kurser 
RP-WSP-U2 (MMMI) E11, 5 ECTS - Godkendt 
CUU kurset ”Den Gode Lektion” E11, 2 ECTS - Godkendt 

 
7. Eventuelt 

 
 
 
 
Eivind Skou/  
Heidi Lundbeck Nielsen  


