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Referat for konstituerende møde i  

fakultetets ph.d.-udvalg mandag den 16. januar 2012 kl. 10.00-12.00 i 
mødelokale 2, Det Tekniske Fakultet 

 

Mødemappen er fremlagt ved ph.d.-administrationen 
Deltagere: Eivind Skou, Linh Cao Hoang, Jørgen Christian Larsen, Bo Nørregaard Jørgensen, Heidi 
Lundbeck Nielsen, Frank Balzer 
  

1. Valg af formand og næstformand og fastsættelse af datoer for udvalgsmøder F12 
Ph.d.-udvalget konstituerede sig. 
Formand: Ph.d.-skoleleder Lektor Eivind M. Skou, KBM blev valgt med akklamation 
Næstformand: Ph.d.-studerende Jørgen Christian Larsen, MMMI blev valgt med akklamation. 
Ph.d.-udvalget enedes om at fast månedlig mødedato fremover vil være den anden fredag i 
måneden kl. 9.00 – 11.00 hver md. 9-11. HeLN meddeler dette til institutternes studiesekretærer. 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 16.12.2011 
(http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Raad_naevn_udvalg/T
EK_ph,-d-,d,-d-,_udvalg/referater) 
- Godkendt 

 

3. Meddelelser 
 

a) Udpegning af studenterrepræsentant til Ph.d.-udvalget 
-til orientering 

b) SDUs Ph.d.-organisering og forestående arbejde i det nye ph.d.-råd 
-til orientering 

c) Besøg af FIVU d. 23.1.2012 vedr. opfølgning på ph.d.-satsningen – Ph.d.-skolens 
deltagelse 
-til orientering 

d) Science without Borders – institutternes indikation 
-til orientering 

e) Kursusevalueringer CKV kurser E11 
-til orientering 

f) Ny kursusoversigt med link til andre universiteter 
(http://www.sdu.dk/en/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Phd/PhdTE
K/Kursusudbud/Kurser_andre_Uni) 
-til orientering 

4. Sager 
a) Retningslinjer for samarbejdsaftaler og aftaler for publicering i forbindelse med 

erhvervsph.d.-indskrivninger. (Generelle retningslinjer: http://www.fi.dk/tilskud/forsknings-
og-innovationsprogrammer/hoejtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/retningslinjer-for-
erhvervsphd-ordningen)  
- Ph.d.-udvalget var enig om at i det i forbindelse med erhvervsph.d.-uddannelse skal det være 
muligt for den studerende at publicere og deltage på konferencer og det skal være muligt at 
holde offentligt forsvar 

b) Krav om forsknings- og uddannelsesplan fra privatister før optag 
-Udvalget besluttede, at både privatister og ansatte på opkvalificering ved anmodning om 
indskrivning skal vedlægge en fuldstændig forsknings- og uddannelsesplan og en 
litteraturrapport. Dette træder i kraft øjeblikkeligt. 
 
 
 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Raad_naevn_udvalg/TEK_ph,-d-,d,-d-,_udvalg/referater�
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Raad_naevn_udvalg/TEK_ph,-d-,d,-d-,_udvalg/referater�
http://www.sdu.dk/en/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Phd/PhdTEK/Kursusudbud/Kurser_andre_Uni�
http://www.sdu.dk/en/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Phd/PhdTEK/Kursusudbud/Kurser_andre_Uni�
http://www.fi.dk/tilskud/forsknings-og-innovationsprogrammer/hoejtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/retningslinjer-for-erhvervsphd-ordningen�
http://www.fi.dk/tilskud/forsknings-og-innovationsprogrammer/hoejtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/retningslinjer-for-erhvervsphd-ordningen�
http://www.fi.dk/tilskud/forsknings-og-innovationsprogrammer/hoejtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/retningslinjer-for-erhvervsphd-ordningen�


 
SYDDANSK UNIVERSITET    
Det Tekniske Fakultet 
   

 

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

Side 2 af 2 

 
c) Krav om vedlagte kursusbeskrivelser til forsknings- og uddannelsesplan 

-Udvalget besluttede, at der i videst muligt omfang i forsknings- og uddannelsesplanen skal 
vedlægges officielle kursusbeskrivelser for fagspecifikke kurser og kurser som ikke findes på 
ph.d.-skolens egne kursussider  

d) Punkter til diskussion på FUPF møde d. 31.1.2012 
-Der indkom forslag til reorganisering FUP udvalgene specfikt mht. bemanding. Det blev 
forslået at udvalgene bestod af et udvalg af hovedvejledere for studerende indskrevet under 
FUP. Punktet kommer på dagsorden til Ph.d.-skolelederens næste møde med FUP formændene. 

 
5. Godkendelse af indskrivning 

191069- Godkendt 
180970- Godkendt 
050870- afvist 
 

6. Godkendelse af dispensationer 
211280- Godkendt 
170984- Godkendt 
170984-Godkendt 
191069-Godkendt 
180970-Godkendt 
101074-Godkendt 
 

7. Godkendelse af merit 
191069-Godkendt 

 
8. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 

131183-Godkendt 
101074-Godkendt 
101074-Godkendt 
101074-Godkendt 
101074-Godkendt 
101074-Godkendt 
101074-Godkendt 
101074- Delvist godkendt, 10,5 ECTS 
 

9. Godkendelse af Forsknings- og uddannelsesplan 
100987-Godkendt 
191069-Godkendt 
180970-Godkendt 
 

10. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
130483-Afvist 
100580-Godkendt 
040582-Godkendt 
 

11. Eventuelt 
- EMS orienterede om sin deltagelse i EUA møde i Dublin. EMS gjorde udvalget opmærksom 

på at den generelle tendens indenfor ph.d.-uddannelsesområdet er, at der i stigende grad 
fokuseres på Salzburg II Recommendations og især på transferable skills. 

 
 
Eivind Skou/  
Heidi Lundbeck Nielsen  


