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Referat for møde i  

fakultetets ph.d.-udvalg fredag den 16. december 2011 kl. 10.00-12.00 i 
mødelokale 2 , Det Tekniske Fakultet 

 

 
Til stede: Eivind M. Skou, Heidi Lundbeck Nielsen, Bo Nørregaard Jørgensen, Peter M. Juul, Andreas 
Rune Fugl, Anders Pors, Casper Nørgaard, Linh Cao Hoang, Ben Matthews (Suppleant for Frank 
Balzer), Jørgen Christian Larsen,  
  

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 29.11.2011 - Godkendt 
 

2. Meddelelser 
 

a) Valg af studenterrepræsentanter til Ph.d.-udvalget – HeLN orienterede om, at Jørgen 
Christian Larsen havde genopstillet og var blevet valgt som studenterrepræsentant. Der 
var ikke andre studenterrepræsentanter opstillet. Casper Nørgaard var interesseret i at 
fortsætte som studenterrepræsentant for funktionsperioden 2012. Jørgen Christian 
Larsen beder som repræsentant for valggruppe III rektor om at udpege Casper for 
funktionsperioden. Jørgen Christian Larsen påtog sig på udvalgets opfordring opgaven 
med i samarbejde med ph.d.-skolen at undersøge om der er studerende fra andre 
institutter som kunne være interesserede i at blive medlem af ph.d.-udvalget. Udvalget 
var enigt om at det vil være bedst med en spredning af anciennitet på 
studenterrepræsentanterne i udvalget. 
  

b) Arbejdet i den permanente Arbejdsgruppe vedr. Forskeruddannelse under Danske 
Universiteter/Rektorkollegiet - Samarbejder om Dual/Double og Joint degrees 
(Bilag 2)- HeLN orienterede om, at arbejdsgruppen har fremsendt forslag til UI vedr. 
ønsket øget fokus på specificering af regelgrundlaget for Double og Joint degrees. UI 
har taget vel imod arbejdsgruppens forslag og vil indgå i dialog med Danske 
Universiteter om udarbejdelse af nyt regelgrundlag. 

 
3. Sager 

a) Høring om vedtægtsændringer for Syddansk Universitet – Ph.d. udvalget har efter 
gennemgang af vedtægtsændringer der vedrører ph.d.-uddannelsen ingen bemærkninger 
til vedtægtsændringen. 
 

b) International evaluering af ph.d.-skolen, udkast til materiale - Ph.d.-udvalget 
godkendte, at den nye instruktion og brevskabelon til bedømmerne vedr. bedømmelse, 
forsvar og international evaluering udsendes til bedømmelsesudvalgene med effekt fra 1. 
januar 2012. Det er dermed obligatorisk for bedømmelsesudvalgene at foretage 
international evaluering af ph.d.-skolen samtidigt med at ph.d.-afhandling og forsvar 
bedømmes individuelt. Det er formanden for bedømmelsesudvalget der har det fulde 
ansvar for at den internationale evaluering foretages som beskrevet i instruktionen og 
brev til bedømmere, samt at materialet tilsendes ph.d.-skolen sammen med den endelige 
evaluering af afhandling og forsvar. 
 

4. Godkendelse af dispensationer 
100580- Godkendt 

 
5. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 

030184- Godkendt - 
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6. Godkendelse af indskrivning 

101282*- Godkendt 
220984*- Godkendt 
221086*- Godkendt 
 
 

 
7. Eventuelt  

- BNJ ønskede at ph.d.-udvalget skal diskutere retningslinjer for samarbejdsaftaler og aftaler 
for publicering i forbindelse med indskrivning af erhvervsph.d.-studerende. Emnet kommer på 
som punkt på dagsorden til udvalgets møde 16.1.2012. 
 

 
 
Eivind Skou/  
Heidi Lundbeck Nielsen  


