
Side 1 af 2 

SYDDANSK UNIVERSITET 
Det Tekniske Fakultet 

 
 
 
 
 
 

 
Referat for møde i fakultetets ph.d.-udvalg 23. maj 

2014 i mødelokale 2, Det Tekniske Fakultet 
 
Afbud: James Hoyland, Peter Møller Juhl, Yulia Radko 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 
 

2. Meddelelser 
A. Dekanens godkendelse af formand og næstformand 

HeLN orienterede om at dekanen har godkendt udpegningen af udvalgets formand 
og næstformand 

B. Integrering af Acadre på Ph.d.-området 
HeLN orienterede om, at udrulningen af Acadre er nået til ph.d.-området. Det 
forventes at oplysninger i Acadre kan tilgås fra PhDManager. Det forventes at 
arkivering af ph.d.-studieoplysninger i Acadre igangsættes efterår/vinter 2014. 

C. Seminar med Ph.d.-Rådet d. 12. maj 2014 og Rådets internatseminar 8.-9. maj 
2014 – afrapportering  
HeLN/EMS orienterede om emnerne på internatseminaret. Oplysninger vedr. 
ph.d.-rådets aktiviteter findes på 
http://www.sdunet.dk/Administration/RaadNaevnUdvalg/phd-raad.aspx  
 

3. Sager 
A. Kurser E14 

HeLN orienterede om, at der er deadline for indsendelse af kurser til E14 d. 26. 
maj 2014. 

B. Akademisk skrivekursus på engelsk 
HeLN orienterede om, at ph.d.-skolen har lavet en survey-exact løsning til kurset 
således at studerende kan evaluere kurset på samme vis som kurser udbudt 
igennem HR-service. Det forventes at kurset i fremtiden lægges ind under HRs 
kursusudbud og evalueres som en del af HRs udbud. 

C. Markedsføring af karriereudviklingsforløb 
Der er gode tilbagemeldinger fra studerende vedr. karriereudviklingsforløbet. 
Ph.d.-skolen vil fastholde og intensivere sin markedsføring af forløbene.  

D. Form på poster ved opstart af ph.d.-studerende. 
EMS uddelte ved mødet en guide til udformningen af en poster. Udvalget havde 
et par forslag til tilføjelser. Det blev vedtaget at guiden, med rettelser, lægges på 
websiderne og at det i øvrigt anbefales at de studerende orienterer sig i de 
posters der allerede ligger på webben. 

E. Ny struktur på forskeruddannelse HeLN  
Udvalget diskuterede de to oplæg til ny struktur som ph.d.-skolen har sendt til 
dekanatet. Der udformes et notat med udvalgets bemærkninger i forhold til de to 
oplæg til ny FUP struktur. Notatet sendes til fakultetets ledelse som orientering 
vedr. udvalgets overvejelser. 
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F. Praksis vedr. bedømmelse af adgangsgivende eksamen, forældelsesfrist 

Ph.d.-skolen forholder sig til den enkelte ansøgning ud fra de fastsatte interne 
retningslinjer. I bedømmelsesfasen ift. ansættelse vurderer FUP og ph.d.-vejleder 
desuden ansøgninger ud fra specifikationerne i projekt/stillingsopslag herunder 
relevansen af adgangsgivende eksamener i forhold til dette.  

G. Kvalitetssikring af ph.d.-skolen/ph.d.-skolen på TEK 
HeLN orienterede kort om ph.d.-skolens løbende kvalitetsarbejde og om 
baggrunden for den nuværende internationale evaluering. 

H. International evaluering af ph.d.-skolen – tilsyn fra ministeriet: foreløbige 
resultater samt køreplan for afrapportering og handlingsplan vedr. opfølgning og 
næste internationale evaluering 
De foreløbige resultater af træk fra evalueringerne var fremsendt før mødet. 
Udvalget var tilfreds med ph.d.-skolens fremgangsmåde i henhold til den metode 
som udvalget havde godkendt da evalueringen blev igangsat. Der var enighed 
om, at metoden kan revurderes når den endelige rapport foreligger og 
tilsynsrapport fra ministeriet foreligger. Ph.d.-skolen udfærdiger den samlede 
rapport fra evalueringen ud fra de indkomne besvarelser samt forbereder det 
samlede materiale til ministeriet vedr. tilsynet. Den endelige samlede evaluering 
samt tilsynsmaterialet fremlægges og diskuteres på udvalgets næste møde inden 
indsendelse til ministeriet d. 1.9.2014. Den internationale evaluering 
offentliggøres på ph.d.-skolens websider. 

I. Planlægning af tilfredshedsundersøgelse vedr. hhv. ph.d.-studerende og 
hovedvejledere 
HeLN orienterede om ph.d.-skolens planer om at gennemføre 
spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2014/ foråret 2015. 

 
4. Godkendelse af dispensationer 

020984- godkendt 
020984- godkendt 
141179- godkendt 
130385- godkendt 

 
5. Godkendelse af indskrivninger 

210979- godkendt 
191288- godkendt 
201288- godkendt 
200583- godkendt 

 
6. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 

     200681- godkendt 
     080381- godkendt 

 
7. Eventuelt 

Intet under dette punkt 
 

 

Eivind Skou/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

 


