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1. Valg af formand og næst-

formand 

 

Peter Møller Juhl blev genvalgt som formand og Anders Christian 

Løchte Jørgensen som næstformand. 

2. Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Meddelelser A. Velkomst til nye medlemmer af ph.d.-udvalget valggruppe III 

De nye medlemmer blev budt velkomne. 

B. Fremrykning af Eliteforsk Ph.d.-rejsestipendier opslag til 

marts 2019 https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/tidspunkt-for-

eliteforsk-opslag-er-flyttet  

HeLN orienterede om at opslag og ansøgningsfrist er frem-

rykket således at kandidater skal indstilles af universiteterne 

før sommerferien. Den interne TEK deadline for indstillinger 

er 8.4.2019. Studerende, vejleder og HOUs er informeret af 

ph.d.-skolen. 

C. Rejsestipendium MIT, Stanford, UC Berkeley 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-

innovation/opslag/2019  

HeLN orienterede om muligheden for at søge rejsestipendi-

um til de tre universiteter.  

Studerende, vejleder og HOUs er informeret af ph.d.-skolen. 

D. Procedure vedr. godkendelse af indskrivning 

PMJ orienterede om at er proceduren vedr. godkendelse af 

anmodning af indskrivning efter dekanens ønske er justeret.  

E. Ph.d.-coach orientering 

HeLN orienterede om at ph.d.-coachen vender tilbage pr. 

1.4.2019. Der vil stadigvæk være det samme antal coachings 

Referat 

Emne: Ph.d.-udvalgsmøde Det Tekniske Fakultet 
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 Side 2 

i et ph.d.-forløb, men opstartscoaching vil blive med flere 

studerende af gangen og 2. coaching flyttes til indenfor det 

sidste års indskrivning – og gøres valgfri. 

F. Ph.d.-K møde orientering  

PMJ orienterede om emner fra sidste møde med specielt fo-

kus på tal for ph.d.-studerende generelt i psykisk APV og 

trivsel 2018 SDU. APVen sendes til udvalgets medlemmer 

efterfølgende. Udvalget udtrykte interesse i at se specifikke 

tal for TEK. HeLN undersøger med arbejdsmiljøkonsulenten 

om en sådan rapport kan trækkes. 

G. SDU Ph.d.-Award 2019 

PMJ og HeLN orienterede om proceduren for udvælgelsen af 

kandidat til indstilling. 

H. TEK Vejlederkursus 

PMJ og HeLN orienterede om at der er sket en glædelig stig-

ning i antallet af vejledere der tilmelder sig kurset. 

 

4. Sager A. Godkendelse af revision af regelsæt for ph.d.-uddannelse på 

TEK 

Regelsættet for fakultetets ph.d.-uddannelse er blevet revide-

ret. Det vil i praksis sige at de godkendte tilføjelser og præci-

seringer der er tilføjet i starten af dokumentet siden dets sid-

ste revision i 2013 er nu inkorporeret i selve regelsættet. 

Derudover er der sket en revision af krav til indsendelse af 

dokumentation i forbindelse med ansøgning om optag på 

ph.d.-skolen og justering vedr. coaching. Regelsættet er 

samtidigt blevet sprogligt revideret. Omfanget af regelsættet 

er dermed reduceret fra 37 til 25 sider. 

 

Ph.d.-udvalget godkendte enstemmigt det reviderede regel-

sæt for ph.d.-uddannelse på TEK og indstillede til ph.d.-

skolelederens godkendelse. 

 

5. Godkendelse af dispensa-

tioner 

- 16/100183- godkendt 

- 15/10055- godkendt 

- 18/35317- godkendt 

- 16/4759- godkendt 

- 16/15979- godkendt 

- 16/15979- godkendt 

- 15/16722- godkendt 

- 16/15953- godkendt 

- 17/9515- godkendt 

- 15/57655- godkendt 

- 15/16722- godkendt 

- 16/10313- godkendt 



 

 Side 3 

- 16/41861- godkendt 

- 17/50431- godkendt 

 

6. Godkendelse af bedøm-

melsesudvalg 
 

- 15/61027- godkendt  

- 15/44659- godkendt 

- 16/10313- godkendt 

- 15/61368- godkendt 

- 16/4759- godkendt 

- 16/15953- godkendt 

- 15/16722- godkendt 

- 16/17735- godkendt 

 

7. Godkendelse af indskriv‐

ninger 
- 19/1856- godkendt 

- 19/867- godkendt 

 

8. Eventuelt - HeLN udsender mødeindkaldelser til 2019 møder. Første 

møde bliver 24.maj 2019. 
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