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Referat for møde i fakultetets ph.d.-udvalg d. 27.2.2015 i mødelokale 2, 

Det Tekniske Fakultet 
 

Til stede: Eivind M. Skou, Peter Møller Juhl, Heidi Lundbeck Nielsen, Morten Madsen, Kasper 
Paasch, Heidi Højgaard Møller, Ellen Raben Pedersen 
Afbud: Peder Thusgaard Ruhoff 

 

1. Velkomst til nye medlemmer af ph.d.-udvalget 
Alle medlemmer præsenterede sig. Meddelelser og information vedr. nye medlemmer fra KBM 
og ITI.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
- godkendt 

 
3. Valg af formand og næstformand 

Peter Møller Juhl (PMJ) blev valgt som formand. Ellen Raben Pedersen (ERP) blev valgt som 
næstformand. 
 

4. Meddelelser 
 Ny medarbejder i ph.d.-administrationen: 

Præsentation af Heidi Højgaard Møller (HHM) som vil være ny medarbejder i 
administrationen. Ph.d.-skolen udsender informationsmail vedr. ny medarbejder, ny 
ph.d.-skoleleder og ny sammensætning af ph.d.-udvalg.  

 Information til nye medlemmer af ph.d.-udvalget:  
De nye medlemmer blev informeret om udvalgsmedlemmers pligter og funktion. 

 Ph.d.-cup: 
EMS berettede om PhD cup. Der er ikke indstillet kandidater fra TEK i år. 

 Idella legat: 
HeLN informerede om, at det pt. er muligt for TEKs ph.d.-studerende at søge legat 
ved Idella fonden. Der er udsendt informationsmail til studerende fra TEK-
forskerstøtte enheden. 

 Status vedr. ny stuktur på forskeruddannelse:  
HeLN informerede om, at nedlæggelsen af FUP nu er en realitet. Der indkaldes 
lister fra institutterne vedr. områder indenfor hvilke der skal tildeles titler. Listen af 
titler revideres årligt. 

 Ny ph.d.-skoleleder: 
PMJ afløser EMS. EMS informerede kort om ph.d.-skolelederens funktion.  

 
5. Sager 

A. Skrivekursus på engelsk: 
Udvalget diskuterede hvad indholdet af et godt skrivekursus er. Ph.d.-skolen har 
modtaget gode anmeldelser af det skrivekursus der køres fast på SUND.  
Udvalget var enigt om at det skal understreges overfor studerende, at det 
obligatoriske skrivekursus ikke nødvendigvis skal være det der udbydes lokalt på 
TEK. Udvalget diskuterede muligheden for at få et skrivekursus for ph.d.-
studerende fra alle fakulteter lagt ind i kursusudbuddet under HR – udvikling. 
HeLN undersøger mulighederne. 
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Ph.d.-udvalget havde en generel diskussion vedr. udbuddet af kurser til ph.d.-
studerende. Der var i ph.d.-udvalget enighed om at det ville være en stor hjælp 
for studerende og vejledere hvis det var muligt at lægge en del kurser i 
PhDcourses.dk uden startdato, men med note om at interesserede kan kontakte 
den kursusansvarlige. På den måde kunne studerende og vejledere få et bedre 
overblik over mulige TEK kurser og bedre planlægge kursusdeltagelse i 
uddannelsesforløbet. 
 
Ph.d.-skolen forsøger at imødekomme ønsket ved næste indkald af kurser fra 
institutterne. 
 
 

6. Godkendelse af dispensationer 
180382- Godkendt 
220984- Godkendt 
220984- Godkendt 
 

7. Godkendelse af merit 
250371- Godkendt 

 
8. Godkendelse af indskrivninger 

180987-Godkendt 
010576-Godkendt 
290488- Betinget godkendt 

 
9. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 

210985-Godkendt 
220981-Godkendt 
021184-Godkendt 
200685-Godkendt 
 

10. Eventuelt 
EMS takkede udvalget for godt samarbejde og udvalget takkede EMS for hans store indsats som 
ph.d.-skoleleder og ph.d.-udvalgsformand. 
 
Næste møde er d. 29.5.2015 kl. 10 – 12. Der er let forplejning ved mødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Møller Juhl/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

 


