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Referat for møde i 

fakultetets ph.d.-udvalg torsdag den 13. september kl. 09.00-11.00 i mødelokale 
2, Det Tekniske Fakultet 

 

Til stede: Jørgen Christian Larsen (Næstformand), Peter Møller Juhl, Frank Balzer, Linh Cao Hoang, Heidi 
Lundbeck Nielsen 
Fravær ved afbud: Eivind M. Skou, Bo N. Jørgensen, Casper Frydendal Nørgaard,  
 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 8.6.2012 
(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. FUP formandsmøde – mødet i august 2012 blev aflyst da man afventer udformning af 

fakultetets strategipolitik 
B. Lancering af national kursusportal 1.9.2012 – orientering ved HeLN 
C. Lancering af ph.d. SDU website – orientering ved HeLN 
D. HR udbud af generiske kurser for SDU studerende – orientering ved HeLN 
E. Uddannelsesministeriets EliteForsk-rejsestipendier – orientering ved HeLN 
F. Kursusevalueringer ”Praktisk grundkursus i mundtlig videnskabsformidling for ph.d.-

studerende” og ”Kursus i visuel formidling for ph.d.-studerende”  - på baggrund af de 
igen gode tilbagemeldinger fra studerende var der enighed om på næste møde at diskutere 
muligheden for at gøre de to kurser obligatoriske for alle fakultetets ph.d.-studerende. 

 
3. Sager 

A. Forslag fremsat af Bo Nørregaard Jørgensen (BNJ), formand for FUP Informations- 
og Kommunikationsteknologi, og medlem af ph.d.-udvalget for MMMI  
Sagsfremstilling: Fakultetet tildeler idag ph.d.-graden indenfor de 6 FUP områder: 
 
Anvendt matematisk modellering  
Energi- og miljøeffektive teknologier  
Funktionelle materialer og nanoteknologi  
Informations- og Kommunikationsteknologi  
Produktdesign og innovation  
Robotteknologi 
 
Der er øget optag på den nye Software Engineering uddannelse og den reviderede IT-
Diplom uddannelse. Den aktuelle forskning der pågår i regi af FUP IKT ligger i feltet 
”Software Engineering”.  I sin egenskab af formand for FUP IKT ønsker BNJ at ændre 
navnet på uddannelsesprogrammet fra ”Informations- og Kommunikationsteknologi” til 
”Software Engineering”. Ved ph.d.-udvalgets godkendelse heraf vil ph.d.-titel efter endt 
ph.d.-uddannelse tilknyttet denne FUP være Ph.d. i Software Engineering. Såfremt 
ændring af navnet godkendes af ph.d.-udvalget, vil de ph.d.-studerende der ved 
ændringens indførsel allerede er indskrevet under det nuværende navn få tilbudt valget 
mellem tildeling af grad i hhv. IKT og SE.   
- Godkendt 

B. Høring – Bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning  
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– Udvalget havde ingen bemærkninger 
 

4. Godkendelse af indskrivning 
230687- Godkendt 
180181- Godkendt 
020484- Godkendt 
090485- Godkendt 
110784- Godkendt 
130484- Godkendt 
230480- Godkendt 
 

5. Godkendelse af dispensationer 
040782- Godkendt 
040782- Godkendt 
070778- Godkendt 
020485- Godkendt 
020485- Godkendt 
020485- Godkendt 
140983- Godkendt 
090984- Godkendt 
100984- Godkendt 
070685- Godkendt 
250682- Godkendt 
040583- Godkendt 
080482- Godkendt 
 

6. Godkendelse af individuel studieaktivitet 
271171- Godkendt 
040782- Godkendt 
040782- Godkendt 
040782- Godkendt 
280580- Godkendt 
280580- Godkendt 
010981- Godkendt 

 
7. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 

070778- Godkendt 
120384- Godkendt 
301084- Godkendt 
080184- Godkendt 
301080- Godkendt 
070685- Godkendt 
090984- Godkendt 
300185- Godkendt 
 

8. Godkendelse af merit 
280580- Godkendt 
280580- Afvist 
 

9. Eventuelt 
- Et stigende antal studerende, som har haft orlov pga. andet forskningsarbejde under 

institutterne, søger om dispensation fra afleveringsfrist begrundet i at de efter orloven bruger 
en del tid i disse projekter for at færdiggøre f.eks. forsøg eller deltage i affrapportering. 
Udvalget henstiller til, at hovedvejledere og institutter er opmærksomme på ikke at belaste de 
ph.d.-studerende med eksterne projekter, når den studerende er vendt tilbage til arbejdet på sit 
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ph.d.-projekt. Ph.d.-skolelederen vil fremover i introduktionssamtalen gøre de studerende 
opmærksomme på ph.d.-skolens erfaringer med denne form for orlov i ph.d.-studiet. 

- HeLN orienterede om at der afholdes valg af studenterrepræsentanter 20. + 21. november 
2012. 

 

Eivind Skou/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 


