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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

- Referatet blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 
Ph.d.-coaching 2015/2016  
– HeLN oplyste at Ph.d.-coach Anmari Lundegaard har forlænget sin kontrakt til sommeren 
2016. 
Coaching i forbindelse med dispensation fra afleveringsfrist og orlov 
- HeLN oplyste at der som noget nyt indlægges et separat målrettet coachingforløb for 

studerende der får dispensation fra afleveringsfrist eller orlov fra studiet. 
Planlagte udvalgsmøder på det nye TEK 
- HeLN oplyste at der stadigvæk ikke mulighed for at booke lokaler på det nye TEK. Det kan 

komme på tale at datoerne for efterårets møder flyttes. HeLN udsender opdaterede 
mødeindkaldelser asap. 

 
3. Sager 

A. Regler for observatørers deltagelse i ph.d.-udvalgets møder 
- PMJ oplyste om baggrunden for punktet. Ph.d.-udvalget diskuterede regelsættet 
for observatørers deltagelse i ph.d.-udvalgets møder. 
Udvalget afholdt afstemning om godkendelse af regelsættet. Afstemningen var 
enstemmigt og regelsættet er godkendt.  
 

B. Skærpelse af krav til faglig udtalelse fra kommende hovedvejleder ved 
anmodning om indskrivning 
- I forbindelse med anmodning om indskrivning er de faglige bedømmelser 
generelt ikke tilstrækkeligt fyldestgørende og oplysende for udvalget. Der mangler 
mere dybdegående informationer om hvorledes kandidaten er vurderet i forhold til 
projektet. Det ønskes at der indgår oplysninger om mindst tre punkter: 
helhedsvurdering i forhold til projektet, samt i henhold til ph.d.-skolens kriterier for 
optagelse på ph.d.-uddannelsen: vurdering af karakterer under adgangsgivende 
uddannelse, karakter for speciale, informationer om forskningsegnethed. 
Informationer vedr. krav til faglig udtalelse lægges ind i skemaet til anmodning om 
indskrivning. Ph.d.-udvalget var enigt om en skærpelse af kravene til den faglige 
vurdering. Oplæg til formulering af punkterne sendes til godkendelse af 
udvalgsmedlemmerne før endelig implementering. 
  

4. Godkendelse af dispensationer 
300885- Godkendt 
010884- Godkendt 
010877- Godkendt 
250371- Godkendt 
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5. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 
161184- Godkendt 
161184- Godkendt 
161184- Godkendt 

 
6. Godkendelse af indskrivninger 

290488- Godkendt 
141185- Godkendt 
291188- Godkendt 
301087- Godkendt 

 
7. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 

180382- Godkendt 
300885- Godkendt 
180583- Godkendt 
090986- Godkendt 
 

8. Eventuelt 
 

 

 

Peter Møller Juhl/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

 


