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SYDDANSK UNIVERSITET 
Det Tekniske Fakultet 

 
 
 

Referat for møde i fakultetets ph.d.-udvalg d. 27.5.2016 kl. 10-12 i 
mødelokale 27-508-3, Det Tekniske Fakultet 

 

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

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

2. Meddelelser 
A. UFM analyse igangsat. Undersøgelse vedr. kvaliteten i ph.d.-uddannelsen på de 

danske universiteter 
HeLN orienterede om baggrund og metode for Ministeriets undersøgelse 
 

B. Samarbejde med SDU bibliotek om RCR kursus 
PMJ orienterede om at ph.d.-udvalgets oplæg til kursus strukturering og indhold er 
fremsendt til biblioteket og at der er planlagt et møde med HeLN og PMJ og 
biblioteket d. 3.6.2016 
 

C. Reorganisering - Sagsflow og godkendere i behandlingen af optag, 
indskrivning, afslutning og generelle ph.d.-studiesager 
HeLN orienterede om at ledelsesgruppen på mødet 19.4.2016 har godkendt ph.d.-
administrationens oplæg om sagsflow og godkendere i forbindelse med ph.d.-
studiesager.  
 
Fremover vil det derfor være sektionslederen, som underskriver og godkender 
anmodning om indskrivning af ph.d.- studerende og forsknings- og 
uddannelsesplanen for ph.d.–studerende. Det vil også være sektionslederen der har 
råderetten over de 840 timers pligtarbejde for ansættelsesstedet. 
 
Selvom institutlederen efter reorganiseringen ikke skal godkende anmodning om 
indskrivning eller forsknings- og uddannelsesplan, så vurderes det dog at 
institutleder fortsat vil have et behov for at følge med i hvilke ph.d.- studerende der 
indskrives og afsluttes ved ph.d. skolen.  
 
Sagsflowet vedr. opstart og afslutning af ph.d.-uddannelsesforløb, samt behandling 
af orlovsansøgninger og udsættelse af afleveringsfrist skal igangsættes i 
sektionerne som sender de påkrævede skemaer og bilag til instituttets ph.d.-
medarbejder. Ph.d.-medarbejderen kvalitetssikrer materialet før dette fremsendes til 
ph.d.-administrationen. 
 
Instituttets ph.d.-medarbejder skal af sektionen tillige informeres om ændringer i den 
studerendes forløb, sygdom, orlovsansøgninger, barsel. 
 
 

D. Videnformidling i ph.d.-uddannelsen 
HeLN og PMJ orienterede om at det af ledelsesgruppen på mødet 19.4.2016 er 
godkendt at sektionslederen har råderetten over de 840 timers pligtarbejde for 
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ansættelsesstedet.  
 
PMJ og HeLN orienterede om, at ph.d.-skolen arbejder med i regelsættet for ph.d.-
uddannelsen, samt skemaet til forskeruddannelsesplanen at få tydeliggjort 
forskellen på pligtarbejde, som er et ansættelsesmæssigt vilkår, og 
videnformidlingstimer, som er et uddannelseselement i ph.d.-uddannelsen. 
 

3. Sager 
A. Præcisering af regler for foreløbig og endelig evaluering af ph.d.-afhandling 

og forsvar - skabeloner til evaluering 
 
HeLN orienterede om baggrunden for de præciserede regler og de nye skabeloner.  
Reglerne og skabelonerne evalueres på ARs møde 21.6.2016, men kan benyttes 
allerede af ph.d.-skolen og er at finde på ph.d.-skoles websider. 
 

B. Obligatorisk litteraturstudium i ph.d.-uddannelsen  
Punktet udskydes til næste møde 

 
4. Godkendelse af individuelle studieaktiviteter 

130381- Godkendt 
 
5. Godkendelse af merit for kursusaktiviteter 

201288- Godkendt 
200388- Godkendt 
 

6. Godkendelse af dispensationer 
141287- Godkendt 
110784- Godkendt 
200986- Godkendt 
010576- Godkendt 
191288- Godkendt  
191288- Godkendt 
191288- Godkendt 
211186- Godkendt  
211186- Godkendt 
180987- Godkendt  
180987- Godkendt 
210487- Godkendt 
210487- Godkendt 
091287- Godkendt 
091287- Godkendt 
231089- Godkendt 
180181- Godkendt 
 

7. Godkendelse af bedømmelsesudvalg 
130484- Godkendt 
180970- Godkendt 
141283- Godkendt  
060662- Godkendt 

 
 

8. Godkendelse af indskrivninger 
220589- Godkendt 
191185- Godkendt 
160982- Godkendt 
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251289- Godkendt 
191193- Afslået 
210689- Godkendt 
 
 

9. Eventuelt 
 

HeLN oplyste at kursusbeskrivelser for elementerne: Litteraturrapport, skabelon til individuelt 
kursus (individuel studieaktivitet), konferencedeltagelse med forskellige 
afrapporteringsmuligheder udarbejdes i samarbejde med den studieadministrative medarbejder 
der kvalitetssikrer modulbeskrivelser på fakultetets kandidat – og bacheloruddannelser. 
 
HeLN oplyste at der fra fakultetets ledelse er bevilliget midler til afholdelse af et dagsseminar for 
ph.d.-udvalget. Seminaret kommer til at ligge efter 20.6.2016. HeLN udsender mulige datoer til 
udvalgsmedlemmer. 
 
Grundet medarbejderseminar på MMMI d. 26.8.2016 udsættes næste møde i fakultetets ph.d.-
udvalg. Ny mødedato udsendes af HeLN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Møller Juhl/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

 


