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Referat for møde i  
fakultetets ph.d.-udvalg onsdag den 13.4.2011 kl. 13.00 – 15.00 i mødelokale 1, Det 

Tekniske Fakultet 
 
Til stede: Eivind Skou, Heidi Lundbeck Nielsen, Linh Cao Hoang, Anders Pors, Jørgen Christian 
Larsen, Frank Balzer, Bo Nørregaard Jørgensen, Alexandra Hvass, Peter Møller Juul 
Afbud: John Hallam, Henrik Wenzel, Jacob Buur, Andreas Fugl, Casper Nørgaard,  

 
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 25. marts 2011  

Godkendt 
 

2. Præsentation af fakultetets ph.d.-coaching og processamtaler ved Anmari Lundegaard  
AL præsenterede fakultetets nye tiltag og procedure vedr. ph.d.-coaching og procecessamtaler Formålet med 
tiltaget er frem for alt at reducere frafald for ph.d.-studerende og understøtte de studerende under studiet. 
AL tager en coachuddannelse. 
 
Alle nye studerende får et introducerende møde. Ved mødet gennemgås forsknings- og uddannelsesplanens 
elementer og den studerende vil blive præsenteret for muligheden for coaching undervejs i uddannelsen.  
 
AL indkalder studerende til studieprocessamtaler efter det første ½ år af der studium. Deltagelse i 
samtalen er obligatorisk. Samtalen har til formål at afdække evt. problemområder og skal betragtes som 
præventiv indsats. 
 
AL står til rådighed for de ph.d.-studerende under hele ph.d.-forløbet for alle ph.d.-studerende uanset 
indskrivningsform. 
 

3. Meddelelser  
 

a)Rigsrevisionens udkast til Beretning til Statsrevisorerne om Satsningen i Ph.d.-uddannelse 
EMS orienterede om udkastet, som har været i UBST høring på alle ph.d.-skoler. TEK havde ikke 
bemærkninger til udkastet. 
 
b)UBST: Anmodning om input til best practice eksempler på forskeruddannelse i Danmark  
EMS orienterede om, at ph.d.-skolen har indsendt beskrivelse af ph.d-skolens organisering under punktet 
”Thematically Organised Schools” ved at henvise til FUP strukturen under ph.d.-skolen. 
 
c) Ph.d.-skolens bidrag: Paper for the 4th Annual Meeting at the EUA Council for Doctoral 
Education  
HeLN og EMS har skrevet et paper som bidrag. EMS vil deltage i seminaret. Paper blev godkendt uden 
ændringer. 
 
d)FOOD forskerskole 
Ph.d.-skolen har modtaget en forespørgsel vedr. udveksling af kurser. Ph.d.-skolen har i kraft af tilslutning 
til Model 1, Åbent Marked for ph.d.-kurser svaret, at man gerne udveksler fagspecifikke kurser med andre 
universiteter.  
 
e) Nordic Climate Festival@Aalto* 
Informationer vedr. aktiviteten er meldt ud i miljøerne. 
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f) De ph.d.-studerendes netværk  
Der har været afholdt et socialt arrangement d. 25. marts 2011. Der var et godt fremmøde, også af 
studerende der ikke før har deltaget i ph.d.-netværksarrangement. Et arrangement vedr. miljøskifte er 
undervejs. HeLN og AL vil bidrage til at få arrangeret næste møde i ph.d.-netværket. 
 
Ph.d.-udvalget var enige om at adspørge ankerpersonen for de ph.d.-studerendes netværk, om han har 
interesse for at deltage i udvalgets møder som observatør.  
 
g) Indgåede kursusbeskrivelser for E11  
Udvalget opfordrer kraftigt til, at kursusbeskrivelserne fremsendes inden for tidsfristen d. 14. april. 
 
4. Sager  
 
a) International evaluering af ph.d.-skolen  
Der var enighed om, at det vil være mest formålstjenligt at bruge internationale medlemmer af 
bedømmelsesudvalgene til at bidrage til en international evaluering af ph.d.-skolen i henhold til 
Universitetslovens § 16 stk. 5.  
 
Målet med evalueringen er, at evaluere fakultetets ph.d.-uddannelse i et internationalt perspektiv. Ph.d.-
udvalget var enigt om at materialet til den internationale evaluering skal bestå af: 
 

• Oplysningsmateriale vedr. dansk ph.d.-uddannelse 
• Spørgeskema med maks. 5 spørgsmål til udenlandsk bedømmer 
• Indsamling af oplysninger i form af endelige evalueringer af ph.d.-forsvar 

 
Oplysningsmaterialet tilsendes alle bedømmere sammen med afhandlingen. Evalueringsskema gives til 
bedømmeren inden forsvaret. Formanden for bedømmelsesudvalget indsamler evalueringssvarene sammen 
med indstillingerne og sørger for fremsendelse til ph.d.-skolen. 
 
EMS foreslår, at indholdet af selve spørgeskemaet drøftes på møde i ph.d.-udvalget i august 2011. Ph.d.-
skolen vil på mødet komme med et oplæg til skema og procedure. HeLN tager evalueringerne op i PhD-
erfa. HeLN vil i Erfa afsøge om det er muligt at finde en fælles model for alle fakulteter. 
 
b)Nyt oplæg til medforfattererklæringer (bilag 6)  
 
Det blev vedtaget at det er tilladt at vælge mellem 3 modeller for medforfattererklæringer. Der lægges 
eksempler på tilladte medforfattererklæringer på fakultetets ph.d.-sider.  
 
5. Godkendelse af dispensationer  
041079- (MMMI)* - Godkendt 
280281- (MMMI)* - Godkendt 
 
6. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter  
301084- (MCI) - Godkendt 
030184- (MMMI) – Godkendt  til 2 ECTS 
 
7. Godkendelse af overgang til deltidsstudium  
280284- (KBM)* - Godkendt 
 
8. Godkendelse af bedømmelsesudvalg  
280483- (MMMI)* - Godkendt 
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9. Godkendelse af kurser  
Science Innovator 2011, IDEA, 5 ECTS, E11- Godkendt 
 
10. Eventuelt  
  
 

 
 
 
Eivind Skou/  
Heidi Lundbeck Nielsen  


