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Referat for møde i 

fakultetets ph.d.-udvalg torsdag den 7. februar 2013 kl. 9.00-11.00 i mødelokale 
2, Det Tekniske Fakultet 

 

Til stede: Yulia Radko, Heidi Lundbeck Nielsen, Eivind M. Skou, Peter Møller Juhl, Thomas Nicky 
Thulesen.  
Claus Holmegaard Bonnesen var observatør under pkt. 1-4 og præsenterede TEKs model for 4+4 under pkt. 
5C 
Fravær ved afbud: Frank Balzer, Linh Cao Hoang, Bo N. Jørgensen, Jesper Legaard Jensen 
 
  
1. Velkomst - orientering om ph.d.-udvalgets opgaver v/ph.d.-skoleleder Eivind Skou  

EMS bød velkommen og alle præsenterede sig selv. EMS fortalte om ph.d.-udvalgets opgaver samt 
om strukturen på udvalgets indflydelse på ph.d.-uddannelsen. 
 

2. Valg af næstformand  
Studenterrepræsentanterne blev informeret om næstformandens opgaver. Yulia Radko blev valgt til 
næstformand for ph.d.-udvalget. 
 

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 13.12.2012 
(http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Raad_naevn_udvalg/T 
EK_ph,-d-,d,-d-,_udvalg/referater) 
- Godkendt 
 

4. Meddelelser 
A. SWB – lancering af website og generel information 

- Orientering ved HELN. Alle opslag som er relevante for de Brasilianske kandidater skal 
postes på http://www.swbdenmark.dk/phd-degree ved at sende opslag til SDUs 
kontaktperson ift. SWB Jakob Ousager pr. e-mail: jousager@health.sdu.dk. Opslagsteksten 
skal indeholde et link til fakultetets hovedside 
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik  og, for ph.d.-opslags vedkommende skal 
teksten tillige indeholde et link til ph.d.-skolens website 
http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdTEK . 
 

B. Ph.d.-rådets arbejde, orientering ved ph.d.-skolelederen 
- EMS orienterede udvalgets om arbejdet i det centrale Ph.d.-råd.  

5. Sager 
A. Kursusevalueringer CKV ”Praktisk grundkursus i mundtlig videnskabsformidling 

for ph.d.-studerende” samt ”Kursus i visuel formidling for ph.d.-studerende” 
- Udvalget udtrykte sin tilfredshed med de gode kursusevalueringer. Kurserne vil 
stadigvæk blive markedsført overfor TEK ph.d.-studerende. 

B. Kursusstruktur og videnformidling kontra effektiv forskningstid i de studerendes 
uddannelsesforløb 
- Punktet bortfaldt. Punktet kan hvis ønsket optages på dagsorden til næste møde. 

C. 4+4 eliteforløb/ talentudvikling 
- CLB gennemgik modellen for 4+4 indskrivning på kandidatuddannelse og ph.d.-
uddannelse sideløbende og svarede på spørgsmål fra udvalgets medlemmer. 
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6. Godkendelse af dispensationer 

240981- Godkendt 
011080- Godkendt 
020984- Godkendt 
 

7. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
130181- Godkendt 
040583- Godkendt 
 

8. Eventuelt 
 

 

 

Eivind Skou/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

 


