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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 
 

2. Sager 
A. Valg til ph.d.-udvalg gruppe III 

HeLN orienterede om at der i november er afholdt valg til valgruppen for de 
studerendes medlemmer i udvalget men at resultatet endnu ikke er offentliggjort. 
ERP er genopstillet til næste periode. Udvalget takkede de afgående medlemmer 
fra valggruppen for deres arbejde i udvalget. HeLN orienterede i samme 
forbindelse om, at der skal udpeges et nyt medlem fra valgruppe I fra ITI med 
virkning fra årsskiftet, da BNJ flytter ansættelsessted til MMMI samt at der skal 
udpeges et nyt medlem fra valgruppe I fra KBM med virkning fra 1.3.2015 da 
EMS ophører sin nuværende stilling. HeLN udsender materiale til godkendelse 
før fremsendelse til rektor. 

B. Dekanens udpegning af ny ph.d.-skoleleder 
EMS berettede at dekanen med ledelsesgruppens opbakning har peget på Peter 
Møller Juhl som ny ph.d.-skoleleder ved EMS aftrædelse d. 1.3.2015. 
Ledelsesgruppen ønsker valget af den nye ph.d.-skoleleder sendt til endelig 
godkendelse i Akademisk Råd. Udvalget ønskede PMJ tillykke med udpegningen 
til det nye hverv. 

C. Litteraturstudium som obligatorisk kursusaktivitet 
Udvalget diskuterede om det var ønskeligt at litteraturstudium skal være en 
obligatorisk del af ph.d.-uddannelsesforløbets ECTS-givende kursusaktiviteter. 
Der var enighed om, at et litteraturstudium af omfanget 6 ECTS fremover skal 
være en obligatorisk del af kursusdelen på fakultetets ph.d.-skole. Der udarbejdes 
til næste møde i udvalget en kursusbeskrivelse. Kravet om litteraturstudium i 
ph.d.-uddannelsen omfatter de studerende der laver forskeruddannelsesplan efter 
kursusbeskrivelsen er godkendt af udvalget. 
Udvalget var enige om at afskaffe kravet om 5 – 10 obligatoriske 
seminarrapporter i ph.d.-uddannelsen med omgående virkning. Seminarrapporter 
kan dog stadigvæk indgå i kursusdelen på studiet, men er valgfrit. 

D. Skabelon til ph.d.-afhandling for TEK 
Udvalget diskuterede om der skal laves fakultetsspecifik grafiske guidelines til 
udformningen af ph.d.-afhandling på TEK. Der var enighed om at afvente 
resultatet af rektors netop igangsatte projekt vedr. SDUs grafiske udtryk. Der var 
enighed om at der godt på fakultetsniveau kunne udarbejdes en guide til 
opbygning af afhandlinger på TEK mht. placering af materiale, forsider med titel 
og info om tilknytning og vejledere men at man ikke pt. kan lægge sig fast på et 
obligatorisk udtryk i printningen af afhandlinger. HeLN arbejder videre med oplæg 
til en guide og bringer punktet op på et af de kommende møder i ph.d.-rådet for 
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erfaringsudveksling med de andre ph.d.-skoler. 
E. Universitetspædagogisk værktøjskasse til skrivning af afhandling 

HeLN har kontaktet Jørgen Bro Røn som har henvist til SDUs 
universitetspædagogiske afdeling, Rie Troelsen for videre afklaring. HeLN følger 
op på dette. 

F. Fremtidig stuktur på forskeruddannelse  
EMS orienterede om at han og HeLN har deltaget i 2 ledelsesgruppemøder mht. 
afklaring af den fremtidige struktur på forskeruddannelse under ph.d.-skolen. 
Deltagelsen på det første møde drejede sig primært om at beskrive ph.d.-skolens 
historie og udvikling efter den ændrede ph.d.-bekendtgørelse i 2008 og til nu, 
samt at fremlægge det notat til ændring af forskeruddannelse og nedlæggelse af 
forskeruddannelsesprogrammerne på TEK som ph.d.-udvalget har udarbejdet. 
Deltagelse på næste ledelsesgruppemøde omfattede en diskussion med 
ledelsesgruppen om strukturen på den fremtidige forskeruddannelse under ph.d.-
skolen. Ledelsesgruppen anerkendte udvalgets oplægsnotat model 1, hvor der 
sker nedlæggelse af FUP strukturen og erstatning med en model, hvor 
forskningen formelt forankres på institutterne og i de faglige miljøer. 
Ledelsesgruppen betingede sig dog, at der stadigvæk tildeles specifikke grader 
(f.eks. ph.d.-graden i software engineering). Ledelsesgruppen ønskede i den 
forbindelse at der årligt udarbejdes en liste på baggrund af indstilling fra 
institutterne med titler der kan tildeles indenfor deres områder. Listen skal årligt 
godkendes af hhv. ledelsesgruppen, akademisk råd og ph.d.-udvalget.  
Ledelsesgruppen ønsker den nye struktur sendt til endelig godkendelse i 
Akademisk Råd. 

G. Instruks til monografi 
EMS præsenterede sin instruks for udvalget  

H. Medforfattererklæring skabelon  
Der var generel enighed i udvalget om at man følger retningslinjerne i Vancouver  

 
3. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 

280788- Godkendt 
 

4. Godkendelse af dispensationer 
280886- Godkendt 
290185- Godkendt 
181282- Godkendt 
130381- Godkendt 
070785- Godkendt 
070785- Godkendt 
191288- Godkendt 
220981- Godkendt 

 
5. Godkendelse af indskrivninger 

300783- Godkendt 
160588- Godkendt 
280588- Godkendt 
280990- Godkendt 
150179- Godkendt 
210688- Godkendt  
140588- Godkendt 
210388- Godkendt 
060989- Godkendt 
090488- Godkendt 
091285- Godkendt 
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6. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
 290185- Godkendt 
101185- Godkendt 
100987- Godkendt 
181282- Godkendt 
070785- Godkendt 
050686- Godkendt 
180583- Godkendt 
 

7. Eventuelt 
Dato for møder i ph.d.-udvalget 2015 
- 27.2.2015 
- 29.5.2015 
- 28.8.2015  
- 27.11.2015 

 
HeLN indkalder hurtigst muligt 

 

 

Eivind Skou/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

 


