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Referat for møde i  

fakultetets ph.d.-udvalg onsdag den 11.5.2011 kl. 13.00 – 15.00 i mødelokale 1, Det 
Tekniske Fakultet 

 
 

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

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

 

2. Meddelelser  
a) UBST oversigt over optaget af ph.d.-studerende fordelt på hovedområder  

-Til orientering 
b) Opdatering vedr. Danske Universiteters arbejdsgruppe vedrørende forskeruddannelse 

- Gitte Halling (SUND) repræsenterer SDU i en baggrundsgruppe til arbejdsgruppen. 
Baggrundsgruppens opgave består i at bistå arbejdsgruppen med afklaring af og input vedr. de 
administrative udfordringer der er på ph.d.-uddannelsesområdet. HeLN har bragt diskussion af 
international evaluering af ph.d.-skoler på dagsordnen til næste møde i baggrundsgruppen. 

c) Ph.d.-skolens bidrag til 4th EUA-CDE Annual Meeting, Madrid, juni 2011 
-Ph.d.-skolen har fået accepteret sit paper til konferencen 

d) Videnskabsministerens udpegning af medlemmer til ph.d.-rådet 
- Videnskabsministeren har udpeget Professor Katrin Hjort, IFPR fra SDU som medlem i 
ph.d.-rådet 

e) EURASIA Waste Management Symposium, Istanbul, November 2011 
-Til orientering 

f) De ph.d.-studerendes netværk 
- Deltagelse og observatør-status for ankerpersonen i netværket er blevet drøftet. Den nuværende 
ankerperson bliver snart færdig. Udvalget diskuterer deltagelse og evt. observatørstatus på et af 
efterårets møder.  Der er ikke pt. arrangeret nye aktiviteter for netværket. AL og HeLN kontakter 
netværket vedr. kommende arrangementer  

g) Fastsættelse af møde i ph.d.-udvalget august 2011 
- Det blev aftalt, at mødet afholdes d. 22. august 2011 kl. 13.00 – 15.00 

3. Sager 
a) Godkendelse af revideret regelsæt for ph.d.-uddannelse ved ph.d.-skolen* 

-Godkendt 
b) Indskrivning af 4+4 ph.d.-studerende med udenlandsk adgangsgrundlag 

-Chefjurist Jørgen Schou har på anmodning af dekanen, Ph.d.-udvalget og Ph.d.-skolelederen 
klarlagt universitetets juridiske tolkning af indskrivningsforholdende for 4+4 ph.d.-studerendes 
optagelse og indskrivning i henhold til ph.d.-bekendtgørelsen. Jørgen Schou har fastslået at alle 4+4 
ph.d.-studerende skal opfylde adgangsbetingelserne på et af fakultetets kandidatuddannelser for at 
kunne indskrives som 4+4 ph.d.-studerende. Dvs. de studerende skal indskrives på 
kandidatuddannelsen før de kan indskrives på ph.d.-uddannelsen. Optagelsesreglerne til 
kandidatstudiet inkl. regler for ansøgningsfrister gælder dermed for studerende der søger optagelse 
på kandidatuddannelse med henblik på indskrivning som 4+4 ph.d.-studerende. 
Kandidateksamen bliver til en kvalificerende eksamen. De studerende, der er optaget efter tidligere 
regler, bevarer deres status. Derimod skal studerende fremover indskrives på de vilkår, som er 
nævnt i bilag 6. HeLN udsender informationen til institutterne. 
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4. Godkendelse af dispensationer 
030466- (MMMI) - Godkendt 
070685- (MMMI) - Godkendt 
 

5. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 
010981- (MCI) - Godkendt 
041079- (MMMI)* - Godkendt 
220379- (ITI) - Godkendt 
171282- (MCI) - Godkendt 
 

6. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
280281- (MMMI)* - Godkendt 

 
7. Godkendelse af kurser 

 
Advanced Natural Product Chemistry, E11, 10 ECTS (KBM – FUP EMT)* - Godkendt 
Praktisk Grundkursus i Mundtlig Videnformidling, E11, 3ECTS, CKV*- Godkendt 
Advanced Spectroscopic Techniques, E11, 5 ECTS, (MCI- FUP FMN) - Godkendt 
Advanced Micro- and Nanofabrication, E11, 5 ECTS (MCI – FUP FMN) - Godkendt 
Numerisk akustik, E11, 10 ECTS, (MCI - FUP AMM) – Betinget godkendt 
Mathmatical Modelling of Mechatronic Systems 2 (MMM2), 10 ECTS (MCI - FUP AMM) – 
Godkendt med forbehold for formuleringsændringer som følge af overgang til digital eksamen 
Modern Methods in Industrial Mathematics (ESGI), 5 ECTS (MCI - FUP AMM) - Godkendt 
 

8. Godkendelse af indskrivning af ph.d.-studerende 
070781- (ITI) - Godkendt 

 

9. Eventuelt 
-Udvalget ønsker at det bliver yderligere tydeliggjort for de ph.d.-studerende, at der er kommet en ny 
evalueringsprocedure som erstatning for halvårsevalueringerne. HeLN informerer i næste nyhedsmail fra 
Ph.d.-skolen. 
 
- John Hallam og Bo N. Jørgensen har fremsendt link til Researchers’ Bible fra The University of 
Edinbugh. Udvalget var enigt om at den kunne bruges som supplement til coaching til de ph.d.-
studerende. Link lægges under coaching-siderne under de studerendes sider. 
 
- HeLN orienterede status på Studiekontorets intention om SDU overgang til pligtmæssig elektronisk 
kommunikation pr. 1. september 2011. I den forbindelse skal det bemærkes at implementeringen af 
ESDH system på SDU tidligst kommer til at inkludere TEK fra 1. februar 2012. HeLN udformer et 
udkast til en forespørgsel til Studiekontoret vedr. status på implementeringen af pligtmæssig elektronisk 
kommunikation, samt Ph.d.-udvalgets høringssvar vedr. høring over pligtmæssig elektronisk 
kommunikation indsendt d. 24.3.2011. 
 
 

Eivind Skou/  
Heidi Lundbeck Nielsen  

 

 

 


