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1. Velkomst  Ph.d.-skolelederen bød velkommen 

2. Godkendelse af refe-

rat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

3. Meddelelser A. Bijob for ph.d.-studerende 

PMJ orienterede om fakultetets konkretisering af regler for bijob og selvstændig virk-

somhed for ph.d.-studerende. 

B. Persondataforordning og data i sagsbehandling 

HeLN orienterede om status på udmøntningen af persondataforordningen for SDU og 

TEK. HeLN orienterede om Ph.d.-udvalgets sagsbehandling af studentersager i 

Acadre samt om at alle udvalgets medlemmer ved adgang til Acadre skal afgive en 

tro og loveerklæring i forhold til behandlingen af sager. Erklæringen udsendes i en 

mail som udvalgets medlemmer skal svare bekræftende på. 

C. Ph.d.-vejlederkursus 

PMJ orienterede om at vejlederkursus netop er afholdt. PMJ orienterede om at RI rå-

det har besluttet at udgifter til vejlederkursus skal afholdes af lokalt, dvs. på TEK af 

enhederne. 

D. Orientering fra Ph.d.-K møde 2.3.2018 og i uddrag 

1) Udvalgsarbejde i PAUSD som formidling 

Orientering om drøftelsen på mødet. Det er op til den  

pågældende institutleder, hvad der kan gå ind under formidlingstimer  

og hvordan disse fordeles, og det er således noget, der skal forhandles på 

 plads mellem den ph.d.-studerende og institutlederen.  

Det blev dog pointeret, at dette ikke kan stå alene. Formidlingstimerne er en 

 vigtigt del af uddannelsen, og kan derfor ikke alene dækkes af 

 udvalgsarbejde. Fra TEK’s ph.d. skole bemærkes det dog, at  

udvalgsarbejdet i PAUSD kun kan tælle som formidling såfremt der er tale  

om, at arbejdet består i egentlig faglig formidling. 

 

2) Drøftelse af erfaringer med håndtering af plagiat med udgangspunkt i 

SUNDs erfaringer. 

Referat 

Emne: Ph.d.-udvalgsmøde Det Tekniske Fakultet 

Dato og tidspunkt: D. 20.4. 2018 kl. 10-12 

Sted: Mødelokale O TEK Tesla Ø28-508a-3 

Deltagere: Peter Møller Juhl, Ole Wennerberg Nielsen, Heidi Lundbeck 

Nielsen, , Morten Madsen (Lync), Simon Vilms Pedersen 

(Lync), Shuang Ma Andersen 

Afbud: Henrik Blichfeldt, Davide Giacalone

Referent: Heidi Lundbeck Nielsen, Ph.d.-skolen 

 

 

 

 



 

 Side 2 

Det blev besluttet, at alle fem ph.d.-skoler drøfter anvendelsen af tekstlig-

hedskontrol ved deres eget fakultet og emnet bringes op igen på næste mø-

de i Ph.d.-K d. 27. august med henblik på at drøftetilbagemeldingerne og er-

faringerne fra fakulteterne. 

- Ph.d.-udvalget drøftede tekstlighedskontrol og besluttede at sætte 

det på dagsorden til næste møde. HeLN udarbejder et notat til 

mødet. 

4. Sager A. Dimittendundersøgelse PhD SDU 2007-2014 - Godkendt 

B. Dissertation award – godkendelse af TEK notat vedr. procedure - Godkendt 

5. Godkendelse af 

ph.d.-kurser 

 Wind turbine dynamics and aeroelasticity - FMN-VTDAU1, 2,5 ECTS, MCI - God-

kendt 

 Dynamic Modeling and Control of Robot Manipulators- RP-DMCR-U1, 4 ECTS, 

MMMI - Godkendt 

6. Godkendelse af di-

spensationer 

261286-Godkendt 

280288-Godkendt 

280288-Godkendt 

231291-Godkendt 

120787-Godkendt 

240290-Godkendt 

261286-Godkendt 

261286-Godkendt 

290592-Godkendt 

221092-Godkendt 

260390-Godkendt 

120787-Godkendt 

260390-Godkendt 

070190-Godkendt 

280386-Godkendt 

141287-Godkendt 

290488-Godkendt 

140588-Godkendt 

020191-Godkendt 

141291-Godkendt 

141291-Godkendt 

140588-Godkendt 

141287-Godkendt 

280288-Godkendt 

291188-Godkendt 

010792-Godkendt 

160788-Godkendt 

221092-Godkendt 

181088-Godkendt 

141185-Godkendt 

141291-Godkendt 

090592-Godkendt 

7. Godkendelse af me-

rit 

140378-Godkendt 

140378-Godkendt 

140378-Godkendt 



 

 Side 3 

110593-Godkendt 

090592-Godkendt 

090592-Godkendt 

221092-Godkendt 

8. Godkendelse af be-

dømmelsesudvalg 
 

230487-Godkendt 

081189-Godkendt 

091285-Godkendt 

260781-Godkendt 

280288-Godkendt 

141287-Godkendt 

040689-Godkendt 

060989-Godkendt 

9. Godkendelse af ind‐

skrivninger 
270191-Godkendt 

140378-Godkendt 

290988-Godkendt 

220487-Godkendt 

050789-Godkendt 

180892-Godkendt 

201290-Godkendt 

130592-Godkendt 

170984-Godkendt 

130291-Godkendt 

050288-Godkendt 

10. Eventuelt HeLN bragte til udvalgets opmærksomhed at en beskrivelse af regler for hvem der kan agere 

som ordstyrer på et forsvar, med fordel kan indgå i skolens regler for afvikling af forsvar. 

HeLN udarbejder forslag til næste møde. 

 

 
Peter Møller Juhl/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

 

 


