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Referat fra møde i fakultetets ph.d.-udvalg d. 26.2.2016 kl. 10-12 i 

mødelokale 27-508-3, Det Tekniske Fakultet 
 

Til stede: Peter Møller Juhl, Sven G. Sommer, Ellen Raben Pedersen, Ole Wennerberg 
Nielsen, Morten Madsen (Lync), Heidi Lundbeck Nielsen, Davide Giacalone, Pia Ladefoged 
 

 
 

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

2. Meddelelser 
A. Nyvalgte medlemmer valggruppe III 

Ellen Raben Pedersen, MMMI er blevet genvalg til Ph.d.-udvalget. 
Ole Wennerberg Nielsen er blevet valgt fra MMMI. Ole blev introduceret til udvalget og 
præsenterede kort sig selv. Udvalgsmedlemmerne præsenterede sig selv. 
Ellen Raben Pedersen blev valgt som næstformand for ph.d.-udvalget. 
 

B. Ph.d.-råd 
Heidi Lundbeck Nielsen (HeLN) informerede om, at Ellen Raben Pedersen er blevet 
udpeget af ph.d.-skolen til at være studenterrepræsentant i universitetets ph.d.-råd. 
 

3. Sager 
A. Konferencedeltagelse til 6 ECTS (2x3 ECTS) - Bilag 2 

Ph.d.-udvalget diskuterede overordnet konferencedeltagelse som ECTS udløsende 
aktivitet. Ph.d.-udvalget vedtog enstemmigt at konferencedeltagelse kan udløse 6 
ECTS. Det skal være muligt for en studerende ved kursusaktiviteten 
”Konferencedeltagelse” for samme konference at opnå både 3 ECTS for oplæg på 
konferencen (ved indsendelse af dokumentation i form af bekræftelse fra 
hovedvejleder vedr. oplæg og program fra konferencen og link til konferencens 
website, evt. deltagerbevis) og 3 ECTS for konferencedeltagelse med afrapportering 
til egen forskergruppe af konferencens indhold (ved indsendelse af dokumentation i 
form af bekræftelse fra hovedvejleder og anden VIP om oplæg samt link til 
konferencens website, evt. deltagerbevis).  
 
HeLN udarbejder kursusbeskrivelser for de to aktiviteter. 
Ændringen gælder for aktiviteter fremadrettet fra d.d. 
 
 

B. TEK CRC kursus – Bilag 3 
Ph.d.-udvalget har på møde d. 27.11.2015 enstemmigt besluttet at der skal udvikles et 
kursus der er specielt tilpasset til TEKs ph.d.-studerende. Kurset skal have et omfang på 
højst 2 kursusdage. 
 
Kurset skal være todelt. Den første del skal give de studerende de nødvendige 
færdigheder i forhold til regler, begreber og traditioner i forbindelse med publicering og 
videnskabeligt samarbejde. Den anden del skal give de studerende indsigt i etisk og 
juridisk korrekt behandling af indsamlet data i forskningssammenhæng. 
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Ph.d.-udvalget diskuterede på mødet oplægget til kursusbeskrivelse. Ph.d.-udvalget 
godkendte oplægget til kursusbeskrivelsen herunder at en TEK forsker skal tilknyttes 
kursusaktiviteten således at der i kurset tages højde for TEK tradition i CRC. 
 
Ph.d.-skolen kontakter SDU BIB for at diskutere mulighederne for et samarbejde om 
udbud af et kursus der er tilpasset TEKs behov.  
 
Når et kursusforløb er fastlagt i samarbejde med SDU BIB skal ph.d.-udvalget tage 
endelig stilling til regler for hvornår i studieforløbet kurset skal tages.  
 

C. Dagsseminar – Bilag 4 
HeLN har fremsendt oplæg til program for et dagsseminar for ph.d.-udvalget. 
Dagsseminaret vil primært dreje sig om organisation, jura og regler vedr. 
ph.d.-udvalgets arbejdsområder. Ph.d.-udvalget godkendte oplægget til 
dagsseminaret. HeLN afklarer afholdelse af udgifter til seminaret og finder en dato 
for seminarets afholdelse. 

 
4. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 

250979- Godkendt 
 

5. Godkendelse af dispensationer 
091285- Godkendt 
091285- Godkendt 
180970- Godkendt 
180181- Godkendt 
180987- Godkendt 
131286- Godkendt 
081189- Godkendt 
230487- Godkendt 
081189- Godkendt 
271086- Godkendt 
280288- Godkendt 
190186- Godkendt 
111185- Godkendt 
 

6. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
250586- Godkendt 
101283- Godkendt 
250586- Godkendt 
161184- Godkendt 
 

7. Godkendelse af indskrivninger 
040274- Godkendt 
260390- Godkendt 
040587- Godkendt 
 

8. Eventuelt 
Intet under dette punkt.

 

 

 

 

 

Peter Møller Juhl/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

 


