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Referat for møde i fakultetets ph.d.-udvalg 29. august 

2014 i mødelokale 2, Det Tekniske Fakultet 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 
Seminar for erfarne vejledere (på engelsk) Oktober 2014. 
HeLN Orienterede om, at der udsendes reminder til alle vejledere på TEK. 
 

3. Sager 
A. Notat - Ny struktur på forskeruddannelse. 

HeLN præsenterede notatet som var udsendt som bilag til mødet. Der var 
enighed i udvalget om, at notatet var fyldestgørende. Notatet er fremsendt til 
ledelse og dekan på fakultetet. EMS og HeLN deltager i ledelsesgruppemøde d. 
31.10.2014 for at præsentere ph.d.-udvalgets oplæg til fremtidig struktur på 
forskeruddannelse.  
 

B. Opfølgning på International evaluering af ph.d.-skolen. 
HeLN præsenterede den internationale evaluering og dens resultater for udvalget 
som herefter diskuterede evalueringen: 
 

 Ph.d.-udvalget var yderst tilfreds med evalueringsrapporten og den 
positive feedback de internationale evaluatorer har givet. 
 

 tilsyn fra ministeriet, køreplan for afrapportering og handlingsplan vedr. 
opfølgning og næste internationale evaluering: 
- Ph.d.-skolen indsender tilsynsmaterialet og rapporten for den 
internationale evaluering til ministeriet og offentliggør rapporten på skolens 
website. 
- Udvalget var enige om at anbefale ph.d.-skolen at den internationale 
evaluering af ph.d.-skolens forskeruddannelse fortsættes i samme løbende 
form og med samme indhold som den første evaluering. Der var enighed 
om at der laves en årlig evalueringsrapport med resultater der trækkes 
ultimo maj måned og behandles på ph.d.-udvalgets første møde efter 
sommerferien og derefter offentliggøres sammen med evt. initiativer der 
tages til ændringer som følge af evalueringens resultater. 
 

 initiativer som følge af evaluering: 
- Ph.d.-udvalget ønskede på baggrund af udsagn i evalueringsrapporten at 
der bliver lavet oplæg til ny udformning af medforfattererklæringer. 
- Ph.d.-udvalget ønskede på baggrund af udsagn i evalueringsrapporten at 
der bliver lavet oplæg til nyt krav om udformning af selve afhandlingen 
som en monografi samt at det diskuteres om der skal laves en 



Side 2 af 3 

designmanual for ph.d.-afhandlinger på TEK. 
 
Det blev aftalt at næste udvalgsmøde skal fokusere på selve ph.d.-
afhandlingen som resultat af ph.d.-studiet. Det skal diskuteres om 
litteraturstudium gøres obligatorisk for alle ph.d.-studerende. Ph. D.-skolen 
kontakter TEKs pædagogiske konsulent Jørgen Bro Røn mhp. Udformning 
af ”værktøjskasse” til skrivning af afhandling. Ph.d.-skolelederen laver 
oplæg til instruks til monografi. Udvalget vil desuden fokusere på at 
sammensætte en skabelon til udformning af afhandling for TEK. 
 

C. Revision af krav vedr. litteraturstudium og FUPlan for privatister 
- Ph.d.-udvalget vedtog enstemmigt at kravet bortfalder. 
 

 
4. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 

221086- Godkendt 
 

5. Godkendelse af dispensationer 
100987- Godkendt 
221086- Godkendt 
300789- Godkendt 
200388- Godkendt 

 
6. Godkendelse af indskrivninger 

200986- Godkendt 
230487- Godkendt 
190487- Godkendt 
161184- Godkendt 
200388- Godkendt 
300789- Godkendt 
171088- Godkendt 
040689- Godkendt 
260789- Godkendt 
141289- Godkendt 
190886- Godkendt 
 

7. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
141179- Godkendt 
160583- Godkendt 
130385- Godkendt 
291085- Godkendt 
060987- Godkendt 
280886- Godkendt 
011080- Godkendt 
 

8. Eventuelt 
Ekstra meddelelser fra HeLN:  
HeLN introducerede Specialkonsulent Trine Nøhr Demkjær, TEK U&K, som fremover vil 
varetage forskellige opgaver ved PhD skolen. Det vil primært være opgaver vedr. skriftlig 
evaluering og afslutning af ph.d.-uddannelsen som Trine fast vil tage sig af. Trine vil også 
sende sager i høring i ph.d.-udvalget. 
 
HeLN orienterede om at der er Valg til Valgruppe III i ph.d.-udvalget efteråret 2014. 
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EMS orienterede om, at han går på pension i løbet af foråret 2015 og derfor stopper som 
ph.d.-skoleleder og formand for ph.d.-udvalget på det tidspunkt. Dekanen udpeger en ny 
ph.d.-skoleleder. 
- 
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