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Referat for møde i  

fakultetets ph.d.-udvalg mandag den 22.8.2011 kl. 13.00 – 15.00 i mødelokale 2, Det 
Tekniske Fakultet 

 

Deltagere: Eivind Skou, Peter Møller Juul, Linh Cao Hoang, Heidi Lundbeck Nielsen, Alexandra Vahala 
Hvass, Jørgen Christian Larsen, Casper Frydendal Nørgaard,  
Afbud: Horst-Günther Rubahn, Bo Nørregaard Jørgensen, John Hallam, Anders Pors, Andreas Rune Fugl, 
Frank Balzer, Jacob Buur,  
  

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 16.6.2011  
- Godkendt 

 

2. Meddelelser 
 

a) Nyhedsbrev for ph.d.-studerende ved TEK 
- til information 

b) Erhvervspostdoc – Højteknologifonden – ansøgningsfrist 13. oktober 2011 
- til information 

c) Canon Foundation legater – ansøgningsfrist 15. september 2011 
- til information 

d) Kursusevalueringer CKV kurser F11 
- til information 

e) Det nationale ph.d.-råds opslag af stipendier indenfor uddannelsesforskning 
- til information 

f) FWO - Umicore NV Scientific Award 
- til information 

g) UCD Urban Institute Ireland – Young European Arena of Research 2012 “YEAR2012 
student competition” 
- til information 

h) The Best of 20 Science Conferences in One Day: The Falling Walls Conference, 9 
November 2011 Berlin 
- til information 

i) Clara Hansens Mindelegat – ansøgningsfrist 1. september 2011 
- til information 

j) Overgang til digitale eksamener på SDU 
- EMS informerede om, at ph.d.-kurser med skriftlige stedprøver overgår til digital eksamen i 
takt med at dette indføres på bachelor og kandidatuddannelserne 

k) Status på studenterportal til uddannelsesoplysninger via PhDManager 
- HeLN orienterede om, at det forventes at studenterportalen åbnes i efteråret 2011 

l) Status TEK ph.d.-netværk 
- HeLN orienterede om, at der d. 29. september 2011 kl. 13-15 vil blive afholdt et 
netværksarrangement som omhandler forskellige aspekter af miljøskifte, med hensyn til 
muligheder for samarbejde med partneruniversiteter, oplysninger om rejseforsikring- afregning og 
skat. Der vil også på mødet være mulighed for at tale med andre ph.d.-studerende der har været 
på miljøskifte 
- HeLN orienterede om, at Morten Busch Jensen stopper som ankerperson indenfor de næste par 
måneder da han afleverer sin afhandling i efteråret 2011. Ph.d.-udvalget opfordrer til at der 
hurtigst muligt findes en afløser for Morten således at netværkets arbejder kan føres videre 
 

m) FUP formandsmøde med Ph.d.-skolelederen d. 31.8.2011 
-EMS informerede om, at der d. 31.8.2011 afholdes det halvårlige møde mellem ph.d.-skolen, 
FUP formændene og Ph.d.-administrationen 
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3. Sager 

a) Ændring af valgregler for valget til Det Tekniske Fakultets Ph.d.-udvalg for valggruppe I 
og III med effekt fra valg 2013/14* 
- I forbindelse med forberedelsen af valget til ph.d.-udvalget for de studerende, som gennemføres i 
efteråret 2011 er ph.d.-udvalget blevet spurgt om det kan tilslutte sig Det Tekniske Fakultets 
ledelses foreslåede ændring af valgreglerne. Ph.d.-udvalget tilslutter sig ledelsens vurdering af at 
man med fordel kan reducere repræsentationen i ph.d.-udvalget fra 5 til 4 repræsentanter for 
henholdsvis VIP- og studentergruppen på baggrund af sammenlægning af SENSE og ITI. Ph.d.-
udvalget tilslutter sig at ændringen skal have virkning fra næste gang der er valg til ph.d.-
udvalget til begge grupper, dvs. ved årsskiftet 2013/14 
 

b) Opfølgning på høring vedr. Pligtmæssig elektronisk kommunikation på SDU- 
studiekontorets svar  
- Studiekontoret har svaret på ph.d.-udvalgets brev af 16.6.2011 vedr. opfølgning på høring 
vedr. pligtmæssig elektronisk kommunikation. Studiekontoret svarer, at processen vedrørende 
digital kommunikation endnu ikke er afklaret og at der ikke er en dato for hvornår pligtmæssig 
elektronisk kommunikation træder i kraft. Studiekontoret ikke svaret på hvorledes det forholder 
sig til ph.d.-udvalgets forslag i høringssvaret. Ph.d.-skolen følger løbende op på processen vedr. 
overgang til pligtmæssig kommunikation og på hvornår der kan forventes et fyldestgørende svar på 
ph.d.-udvalgets konkrete forespørgsel 
 

c) International evaluering af ph.d.-skolen 
- Som aftalt på udvalgets møde d. 13.4.2011 diskuterede ph.d.-udvalget international 
evaluering af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolen har i mellemliggende periode indsendt ph.d.-udvalgets 
forslag til evalueringens elementer til behandling på møde d. 13.5.2011 i den administrative 
baggrundsgruppe til Danske Universiteters arbejdsgruppe vedrørende forskeruddannelse. 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  
 
Ph.d.-udvalget var enigt om at materialet vedr. international evaluering samles i én årlig 
opgørelse, som hhv. fremlægges og evalueres i ph.d.-udvalget. Første evaluering forventes opgjort 
på baggrund af evalueringer foretaget i hele kalenderår 2012. Evaluering og opfølgningsplan 
offentliggøres i henhold til Universitetslovens § 16 b stk. 6. 

Udover at TEKs ph.d.-skole deltager i diskussionerne vedr. en national model for international 
evaluering mødes ph.d.-skolen og ph.d.-administrationen med repræsentanter fra de andre 4 
fakulteters ph.d.-skoler d. 20.9.2011 for bl.a. at diskutere en evt. fælles SDU model for 
international evaluering  

d) Vejlederuddannelse efterår 2011 
-EMS orienterede om, at der er stor søgning fra TEKs ph.d.-vejledere til uddannelsen. Da der 
ligeledes er stor interesse fra andre fakulteter har dette dog betydet, at de vejledere der er blevet 
opfordret til deltagelse i efteråret vil blive omplaceret på fremtidige hold.  
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4. Godkendelse af dispensationer 

061186- (MCI)* - Godkendt 
061186-(MCI)* - Godkendt 
220780- (MCI)* - Godkendt 
200681- (KBM) - Godkendt 
101185- (KBM) - Godkendt 
301084- (MCI) - Godkendt 
061176- (MCI) - Godkendt 

 
5. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 

190471- (ITI)* - Godkendt 
030184- (MMMI) – Godkendt ** 
030184- (MMMI) – Godkendt** 
271175- (MMMI) - Godkendt 
271175- (MMMI) - Godkendt 
130483- (KBM) - Godkendt 
250682- (MCI) - Godkendt 
050478- (MMMI) - Godkendt 
050478- (MMMI) - Godkendt 
050478- (MMMI) - Godkendt 
050478- (MMMI) - Godkendt 
220780- (MCI)* - Godkendt 
220780- (MCI)* - Godkendt 
010981- (MCI) - Godkendt 
 

6. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
030466- (MMMI)* - Godkendt 
061176-(MCI)* - Godkendt 
220782- (MCI)* - Godkendt 
280279- (KBM)* - Godkendt 
150683- (MCI)* - Godkendt 
100384- MCI)* - Godkendt 

 
7. Merit 

250682- (MCI) - Godkendt 
010981- (MCI) - Godkendt 
 

8. Godkendelse af indskrivning 
180382- (ITI) - Godkendt 
060987- (ITI) - Godkendt 
220981- (ITI) - Godkendt 
220185- (MCI) - Godkendt 
280886- (MCI) - Godkendt 
250586- (KBM) - Godkendt 
090986- (KBM) - Godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SYDDANSK UNIVERSITET       
Det Tekniske Fakultet 
     

 

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

Side 4 af 4 

 
9. Fastsættelse af datoer for møder E11 

- Der var forslag vedr. følgende datoer: 
September – 21.9.2011 kl. 10-12 eller 21.9.2011 kl. 13-15 
Oktober – 31.10.2011 kl. 10-12 
November – 28.11.2011 kl. 10-12 eller 29.11.2011 kl. 10-12 
December – 16.12.2011 kl. 10-12 
Januar – 16.1.2012 kl. 10-12 eller 19.1.2012 kl. 13-15 
 
HeLN udsender Doodle med mulighederne. 

 
10. Eventuelt 

- Ingen sager 
 

**Pga. inhabilitet forlod Jørgen Christian Larsen mødet under behandlingen af sagerne 2 og 3 under 
dagsordenens pkt. 5 
 
Eivind Skou/  
Heidi Lundbeck Nielsen  


