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Referat for møde i  

fakultetets ph.d.-udvalg tirsdag den 29. november 2011 kl. 10.00-12.00 i 
mødelokale 2 , Det Tekniske Fakultet 

 

Deltagere: Eivind M. Skou, Bo N. Jørgensen, Heidi Lundbeck Nielsen, Andreas Rune Fugl, Jørgen 
Christian Larsen, Casper Nørgaard, Peter M. Juhl 
  

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 22.8.2011  
- Godkendt 

 

2. Meddelelser 
 

a) Nyhedsbrev for ph.d.-studerende ved TEK 
- Vedlagt mødemappen til orientering 
 

b) Status TEK ph.d.-netværk 
- HeLN orienterede om det seneste arrangement i de ph.d.-studerendes netværk der blev 
afholdt d. 29. september 2011. Arrangementet havde fokus på de praktiske ting der 
omgiver de studerendes miljøskifte til udlandet med speciel fokus på forsikringsforhold 
og skattemæssige forhold. Oplægsholderne fra både SDU og SKAT gav et 
fyldestgørende overblik over de ting som de studerende skal være opmærksomme på og 
hvor de kan hente yderligere information om SDUs forsikringer og SKATs vejledninger 
vedr. ophold i udlandet.  Arrangementet var en stor succes med ca. 25 deltagere. HeLN 
opretter snarest en underside på de studerendes websider med link til kontaktpersonerne 
for TEK på SDU og til SKATs hjemmeside, samt lægger de slides der blev vist på mødet 
ud på web. 
HeLN orienterede om, at ankerpersonen på netværket er blevet færdig med sin 
afhandling og at der derfor søges en ny ankerperson blandt de studerende. Ph.d.-
administrationen er i mellemtiden tovholder på netværksaktiviteter. Ph.d.-udvalget 
opfordrer alle interesserede ph.d.-studerende til at aktivt deltage i netværket og 
modtager gerne forslag til ny ankerperson og nye aktiviteter. 
 

c) Valg af studenterrepræsentanter til Ph.d.-udvalget 
-HeLN orienterede om at der lige har været afholdt valg af studenterrepræsentanter til 
ph.d.-udvalget. TEK har endnu ikke fået resultatet af valget men det forventes at 
foreligge inden næste udvalgsmøde. 
 

d) FUP formandsmøde med Ph.d.-skolelederen d. 31.8.2011 
-Ph.d.-skolelederen orienterede om hovedpunkterne ved mødet ved en gennemgang af 
referatet fra samme. 
 

e) SDU ph.d.-råd 
-Ph.d.-skolelederen orienterede udvalget om det notat arbejdsgruppen har udarbejdet og 
som formanden for arbejdsgruppen har fremsendt til Rektor og Direktionen. 
 

f) Rigsrevisionens beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse (Bilag 1) 
- Vedlagt mødemappen til orientering. De forskellige dele af Rigsrevisionens 
undersøgelse af ph.d.-skolerne er tidligere gennemgået i ph.d.-udvalget. 
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g) Publikation fra Danske Universiteter vedr. revision af det åbne marked for ph.d.-
kurser og andre sektorfælles tiltag (Bilag 2) 
- Vedlagt mødemappen til orientering. De forskellige aspekter vedr. DUs revision af det 
åbne marked for ph.d.-kurser er tidligere gennemgået i ph.d.-udvalget. 
 

h) Digitale eksamener 
- EMS informerede om, at ph.d.-kurser med skriftlige stedprøver overgår til digital eksamen fra 
1. februar 2012  tillige med bachelor og kandidatuddannelserne. 
 

i) Elektronisk kommunikation med de studerende 
- Se venligst punkt j 

j) ESDH 
-Da ph.d.-området ikke pt. indgår i implementeringen af ESDH på SDU er ph.d.-
området ikke omfattet at pligtmæssig digital kommunikation mellem universitetet og de 
ph.d.-studerende. 

 
3. Sager 

a) Vejlederuddannelse efterår 2011/forår 2012 
- Ph.d.-skolelederen orienterede om det forholdsvis lave deltagerantal på 
vejlederuddannelsen fra TEK i efteråret 2011. Ph.d.-skolelederen understregede at det 
er obligatorisk for hovedvejledere at deltage i kurset og at næste kursus starter i januar 
2012. Der afholdes tillige et engelsksproget kursus i maj 2012. 
 

b) International evaluering af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolen beder Ph.d.-udvalget venligst 
komme med udkast til mindst 5 kvalificerede spørgsmål til bedømmelsesudvalgene 
i forbindelse med international evaluering af ph.d.-skolen. (Bilag 3) 
- Der er indkommet forslag til spørgsmål i evalueringen. Ph.d.-udvalget vurderede at 
disse spørgsmål ville være mere relevante for bedømmelsen af den individuelle 
afhandling og forsvar end for evaluering af ph.d.-skolens uddannelsesrammer. EMS og 
HeLN sender udkast til materiale til international evaluering til ph.d.-udvalget inden 
næste møde. 
 

c) Undervisningsevaluering af ph.d.-kurser 
- Ph.d.-udvalget vedtog at undervisningsevaluering af de ph.d.-kurser der udbydes fast 
under ph.d.-skolen skal ske på samme måde og med samme materiale som evalueringen 
af bachelor og kandidatkurser. Det er det udbydende institut der har ansvaret for at 
evalueringen udføres og at al materiale fremsendes til ph.d.-skolen for at indgå i samlet 
evaluering og opfølgning. Undervisningsevalueringen skal påbegyndes pr. 1.1.2012. 
 

4. Godkendelse af dispensationer 
311283- (KBM)*- Godkendt 
100580- (MMMI)* - Godkendt 
250682- (MCI)* - Godkendt 
271171- (MMMI)* - Godkendt 
080184- (MCI)* - Godkendt 
271175- (MMMI)* - Godkendt 
311283- (KBM)* - Godkendt 
271171- (MMMI) - Godkendt 
140387- (MCI) - Godkendt 

 
5. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 
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220379- (ITI)* - Godkendt 
220379- (ITI)* - Godkendt 
120384- (ITI)* - Godkendt 
120384- (ITI)* - Godkendt 
020180- (MMMI)* - Godkendt 
020180- (MMMI)* - Godkendt 
100984- (MMMI)* - Godkendt 
280284- (KBM)* - Godkendt 
040582- (ITI)* - Godkendt 
040582- (ITI)* - Godkendt 
040582- (ITI)* - Godkendt 
170984- (MMMI)* - Godkendt 
010981- (ITI)* - Godkendt 
 

6. Godkendelse af Merit 
211280- (MMMI) - Godkendt 
 

7. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
220780- (MCI)* - Godkendt 
030683- (MMMI)* - Godkendt 
061186- (MCI)* - Godkendt 
061176- (MCI)* - Godkendt 
220182- (ITI)* - Godkendt 
271175- (MMMI)* - Godkendt 

 
8. Skriftlig evaluering 

280284- (KBM)* - Godkendt 
 

9. Godkendelse af indskrivning 
011080- (KBM)* - Godkendt 
100987- (KBM)* - Godkendt 
210985- (KBM)* - Godkendt 
090282- (MMMI)* - Godkendt 
180583- (MMMI)* - Godkendt 
181282- (ITI)* - Godkendt 
050686- (MCI)* - Godkendt 
 

10. Godkendelse af kurser 
FMN-INFOU1, Modern Optics at Interface, FUP FMN (MCI), 5 ECTS 
-Afvist til udbud som ph.d.-kursus  - kan ansøges som individuel kursusaktivitet som 
hjælpekursus til max. 5 ECTS 
KP-TMI-U, Technical Microbiology, FUP EMT (KBM), 10 ECTS 
-Afvist til udbud som ph.d.-kursus - kan ansøges som individuel kursusaktivitet som 
hjælpekursus til max. 5 ECTS 
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11. Eventuelt 
-Det blev besluttet, at det fremover er muligt i forbindelse med en studerendes forsknings- og 
uddannelsesplan at planlægge en kursusaktivitet lokalt for ph.d.-studerende og anmode om at 
kurset godkendes af udvalget og oprettes som kursus på web således at flere studerende har 
mulighed for tilmelding. Godkendelse og oprettelse af disse kurser følger regler for kursusudbud 
på lige fod med de kurser der udbydes på fast basis hvert semester men kan oprettes løbende 
over året. Der indkaldes stadigvæk fast 2 gange årligt kursusudbud fra FUP og institutter. 
 

 
 
Eivind Skou/  
Heidi Lundbeck Nielsen  


