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Referat for møde i 

fakultetets ph.d.-udvalg fredag den 8. juni 2012 kl. 09.00-11.00 i mødelokale 2, 
Det Tekniske Fakultet 

 

 
Deltagere: Eivind M. Skou, Peter Møller Juhl, Jørgen Christian Larsen, Linh Cao Hoang, 
Heidi Lundbeck Nielsen 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 9.3.2012 
(http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Raad_naevn_udvalg/T 
EK_ph,-d-,d,-d-,_udvalg/referater) 
- Godkendt 

 
2. Meddelelser 

 
a) Høring af TEK vedr. SINO-Danish ph.d.-model aftale double degree  

- Til orientering 
b) Møde mellem FUP, Ph.d.-skole og administration  

- Til orientering 
c) DUA Debatmøde d. 13.6.2012  

-Til orientering 
 

 
3. Sager 

d) Forhåndsgodkendelse vedr. optag af 2 Strong Ties stipendiatmodtagere  
- Ph.d.-udvalget har forhåndsgodkendt to ansøgere til optag. Ph.d.-udvalget 
understreger vigtigheden af at privatister dokumenterer faglighed og engelskkundskaber 
og indleverer de påkrævede bilag til beskrivelse af ph.d.-projektet i hh. til ph.d.-skolens 
regler for optag af privatister. 

e) FUP udvalg – struktur og sammensætning 
- På baggrund af FUP formandsudvalgets indstilling på deres møde i april 2012 
drøftede ph.d.-udvalget muligheden for at FUPernes udvalg i fremtiden sammensættes af 
de til enhver tid aktive hovedvejledere indenfor FUPernes områder. Ph.d.-udvalget 
støtter forslaget og ph.d.-skolen udarbejder et forslag til dekanen om reorganisering af 
Forskerprogrammernes udvalg. Forslaget forventes færdigt efterår 2012 hvor det 
præsenteres for hhv. FUP formænd og ph.d.-udvalg før endelig indstilling til dekanen. 
 

f) Seminar/workshop for alle TEK ph.d.-studerende  
- På baggrund af FUP formandsudvalgets indstilling på deres møde i april 2012 
drøftede ph.d.-udvalget muligheden for at der årligt afholdes en workshop for alle 
fakultetets ph.d.-studerende. Der var på mødet generel enighed om, at ph.d.-skolens 
studerende kunne have gavn af et sådant arrangement og at det med god effekt kunne 
indgå som en del af den allerede eksisterende evalueringsstruktur i skolens regi. Der 
blev foreslået følgende rammer for workshoppen: 
- Workshoppen afholdes over 2 dage og eventet gøres synligt for bachelor- og 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Raad_naevn_udvalg/TEK_ph%2C-d-%2Cd%2C-d-%2C_udvalg/referater
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kandidatstuderende  
- Ansvaret for afholdelse af workshoppen skifter mellem de 6 FUPer - MCI FUP FMN 
har tilbudt at være vært ved det første arrangement 
- 1. årsstuderende præsenterer poster, 2. årsstuderende holder oplæg 
- Workshoppen afsluttes med et socialt arrangement 
- Deltagelse er obligatorisk for de studerende. Der opnå ECTS for deltagelse. Ph.d.-
udvalget fastsætter antal ECTS ved næste revision af regelsæt. 
- Der publiceres efterfølgende en årbog med abstracts om ph.d.-projekter ved fakultetet 
Ph.d.-udvalgets formand oplyste, at man fra ledelsens side har givet tilsagn om 
økonomisk støtte til arrangementerne. 
Ph.d.-skolen indgår dialog med MCI om afholdelse af 1. seminar. 

 
4. Godkendelse af indskrivning 

050870- Godkendt 
260682- Godkendt 

 
5. Godkendelse af dispensationer 

170984- Godkendt 
170984- Godkendt 
080184- Godkendt 
271171- Godkendt 
140983- Godkendt 
111080- Godkendt 
151073- Godkendt 
301084- Godkendt 
120384- Godkendt 
301080- Godkendt 
090984- Godkendt 
090984- Godkendt 
090984- Godkendt 
090984- Godkendt 
 

 
6. Godkendelse af individuel studieaktivitet 

131183- Godkendt 
270383- Godkendt 
060882- Godkendt 
240785- Godkendt 
240785- Godkendt 
240785- Godkendt 
160583- Godkendt 
300185- Godkendt 
300185- Godkendt 
300185- Godkendt 
300185- Godkendt 
300185- Godkendt 
180970- Godkendt 
120384- Godkendt 
120384- Godkendt 
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7. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 

211280- Godkendt 
101074- Godkendt 
131183- Godkendt 
270383- Godkendt 
151073- Godkendt 
170984- Godkendt 
 

8. Eventuelt 
- EMS og HeLN orienterede om næste ph.d.-rådsmøde d. 21.6.2012 
- HeLN orienterede om at, der indenfor den næste uge åbnes op for studenterportalen, samt at 
den nationale kursusbase åbnes for søgning d. 1.9.2012. Alle fakultetets ph.d.-kurser vil 
derefter udelukkende lægges i denne base. 
 
 

 
Eivind Skou/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

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

 


