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1. Velkomst  Velkomst ved PMJ 
2. Godkendelse af referat fra 

sidste møde 
 

Referatet blev godkendt 

3. Meddelelser A. Ny medarbejder i ph.d.-administrationen 
HeLN orienterede om at der pr. 1.6.2018 er ansat en ny 
medarbejder i ph.d.-administrationen, Karina T. Therkild-
sen. Karina skal primært beskæftige sig med opslag af 
ph.d.-stipendier og screening af ansøgere, samt screening 
af privatister til optag på ph.d.-skolen. 
 

B. Eliteforsk rejsestipendier 
HeLN orienterede om at der nu er mulighed for fakultetets 
ph.d.-studerende at søge om at blive fakultetets kandidat 
til indstilling til stipendierne. Der er udsendt information til 
alle studerende med deadline for ansøgning til TEK-
Innovation d. 15.6.2018. 

C. NORDFORSK kursusdatabase 
HeLN orienterede om at NORDFORSK her oprette en 
kursusdatabase for ph.d.-kurser for alle de nordiske lande. 
TEK kurser vil som hovedregel blive lagt i basen samtidigt 
med at de bliver lagt i PhDCourses.dk med mindre særlige 
forhold gør sig gældende. 

4. Sager A. Tilføjelse til ph.d.-skolens regelsæt vedr. ordstyrers rolle 
ved ph.d.-forsvar 
Udvalget drøftede konkretiseringen og besluttede at føl-
gende konkretisering oversættes til engelsk og indsættes i 
ph.d.-skolens regelsæt: 

Referat 
Emne: Ph.d.-udvalgsmøde Det Tekniske Fakultet 
Dato og tidspunkt: D. 31.5. 2018 kl. 10-12 
Sted: Mødelokale O TEK Tesla Ø28-508a-3 
Deltagere: Peter Møller Juhl, Davide Giacalone, Ole Wennerberg Niel-

sen, Morten Madsen (Lync) 
Afbud: Henrik Blichfeldt, Simon Vilms Pedersen, Shuang Ma Ander-

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

 



 

 Side 2 

Ordstyrer skal godkendes af ph.d.-skolen. Det er 
ikke et krav at ordstyrer har fagligt kendskab til em-
net for ph.d.-afhandlingen. 
 
Der er samme habilitetskrav til ordstyrer for et 
ph.d.-forsvar som for medlemmer af bedømmel-
sesudvalget.  
 
Ordstyrer skal være habil i forhold til rollen som 
ordstyrer på forsvaret. Det vil sige at personen ikke 
må have personlige eller faglig interesse i bedøm-
melsen og forsvaret. Ordstyrer må ikke have publi-
ceret sammen med forfatteren. 
 
Ordstyreren skal være på lektorniveau. Såfremt det 
ønskes at en person på adjunktniveau skal være 
ordstyrer på et forsvar, kan dette undtagelsesvis til-
lades af ph.d.-skolen såfremt adjunkten i rollen er 
under kyndig supervision af en lektor for hvem 
ovenstående habilitetsregler også gælder. 

 
 

B. Tekstlighedskontrol på ph.d.-afhandlinger indleveret på 
TEK  
Udvalget drøftede ph.d.-skolens oplæg til tekstlighedskon-
trol på TEK og tilsluttede sig dette, således ph.d.-skolen 
kan præsentere oplægget for prodekanen og Ph.d.-K og 
arbejdet med at indføre tekstlighedskontrol på ph.d.-
afhandlinger på TEK kan påbegyndes når formalia er på 
plads. Udvalget tilsluttede sig følgende formulering af 
tekstlighedskontrol på ph.d.-afhandlinger: 
 
Det er formålstjenligt at der laves et krav i skolens regel-
sæt om, at forfatteren selv laver tekstlighedskontrol på af-
handlingen i SDUBs program og at en kvittering for gen-
nemført tekstlighedskontrol vedlægges som et påkrævet 
bilag i forbindelse med indlevering af afhandlingen i hard-
copy til bedømmelse. 
 
På denne måde har forfatteren og hovedvejlederen ansva-
ret for, at den indleverede afhandling er kontrolleret for 
plagiat og man undgår problematikken med spørgsmålet 
om hvornår afhandlingen er reelt er indleveret, og evt. 
genindleveret jf. ovenstående. 
 



 

 Side 3 

Ph.d.-udvalget er positivt indstillet overfor at forfatterne 
skal bruge SDUBs system til tekstlighedskontrol, men øn-
sker at der tilkøbes et modul til systemet der kan inddrage 
søgning i bachelor og kandidatspecialer i kontrollen, netop 
for at forebygge selvplagiat. Modulet har ikke indgået i pi-
lotprojektet på SUND. 
 
 

5. Godkendelse af dispensa-
tioner 

- 280789 - Godkendt 
- 15/31384- Godkendt 
- 16/15953- Godkendt 
- 15/44659- Godkendt 
- 16/49333- Godkendt 
- 16/49341- Godkendt 
- 16/49341- Godkendt 
- 17/57582- Godkendt 
- 15/16755- Godkendt 
- 15/27747- Godkendt 

 
6. Godkendelse af merit - 18/18529 – Merit for miljøskifte- Godkendt 

- 18/18529 – Samlet merit for videnformidling- Godkendt 
- 18/18529 – Samlet merit for kurser- Godkendt 

 
7. Godkendelse af indskriv-

ninger 
- 18/18529- Godkendt 
- 18/24592- Godkendt 
- 18/28034- Godkendt 
- 18/28033- Godkendt 
- 18/28032- Godkendt 

8. Eventuelt Intet under dette punkt 
 
 

Peter Møller Juhl/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

 


