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1. Godkendelse af referat fra 
sidste møde 
 

Referatet blev godkendt 

2. Meddelelser A. Orientering vedr. Covid-19: 
- Dispensationer vedr. kurser, miljøskifte 

HeLN orienterede om at der er en moderat stigning i 
antallet af ansøgninger om dispensation vedr. miljø-
skifte og kurser. Skolen håndterer dem som vanligt in-
dividuelt. De studerende er generelt i stand til at finde 
andre aktiviteter end de planlagte, eller afvikler de 
planlagte på alternative måder. 
 

- Dispensationer vedr. aflevering/ Forlængelse af ind-
skrivning 
HeLN orienterede om en stigning i ansøgninger. Der 
søges gennemsnitligt om 2-3 mdrs. forlængelse. I for-
bindelse med ansøgning om tillægsbevilling fra Inno-
vationsfonden med deadline 30.9.2020 har ph.d.-sko-
len modtaget en del ansøgninger fra erhvervsph.d.-
studerende. 

 
- Digitalt forsvar https://www.sdu.dk/en/forsk-

ning/phd/phd_skoler/phdtek/phdstudietsforloebind-
hold/afslutning+af+ph,-d-,d,-d-,-uddannelsen/bedoem-
melse+og+forsvar 
HeLN orienterede om afholdelse af digitale forsvar un-
der nedlukning. Det fastholdes efter oplukning stadig-
væk at forsvar afholdes digitalt, dog med den modifi-
kation at studerende, hovedvejleder og ordstyrer kan 
være fysisk tilsted på campus.  

Referat 
Emne: Ph.d.-udvalgsmøde Det Tekniske Fakultet 
Dato og tidspunkt: D. 28.8.2020 kl. 13.00-15.00 
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Deltagere: Peter Møller Juhl, Davide Giacalone, Heidi Lundbeck Niel-

sen, Shuang Ma Andersen,  
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 Side 2 

 
- Undervisning 

HeLN orienterede om at de fleste kurser afvikles helt 
eller delvist digitalt. 
 

B. Orientering vedr. optagtal PhD TEK 
HeLN orienterede om stigende optag af ph.d.-studerende 
på TEK. 
 

C. Orientering vedr. behandling og godkendelse af ph.d.-pla-
ner i PhDWeb 
HeLN orienterede om status på flowsystemet. 

 
3. Drøftelse 
 

 

- Drøftelse af formen på regelmæssige evalueringer af indi-
viduelle studieforløb – nuværende se: 
https://www.sdu.dk/en/forskning/phd/phd_skoler/phd-
tek/phdstudietsforloebindhold/evaluering 
 
PMJ orienterede om den nuværende regelmæssige evalu-
ering og om ph.d.-skolens overvejelser vedr. en ny form på 
den skriftlige evaluering og samtale halvvejs i studieperio-
den. 
 
Udvalget drøftede ideer for evt. gentænkning af formen på 
halvvejsevaluering af ph.d.-projektet og den skriftlige eva-
luering.  
 
Der var enighed om at arbejder videre med 2 forslag til ny 
proces. HeLN laver oplæg til drøftelse til næste udvalgs-
møde og orienterer MM om drøftelsen under punkt 3. 
 
 

4. Godkendelse af dispensati-
oner 

- 18/56039- Godkendt 
- 16/41861- Godkendt 
- 18/18712- Godkendt 
- 17/58004- Godkendt 
- 19/60892- Godkendt 
- 17/9511- Godkendt 
- 17/30234- Godkendt 
- 18/33106- Godkendt 
- 17/51665- Godkendt 
- 17/36305- Godkendt 
- 17/51655- Godkendt 
- 16/41861- Godkendt 
- 17/54521- Godkendt 
- 17/59398- Godkendt 
- 17/57582- Godkendt 

https://www.sdu.dk/en/forskning/phd/phd_skoler/phdtek/phdstudietsforloebindhold/evaluering
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- 18/48759- Godkendt 
- 17/54521- Godkendt 
- 17/9513- Godkendt 
- 17/52462- Godkendt 
- 17/57582- Godkendt 
- 19/77218- Godkendt 
- 18/7418- Godkendt 
- 19/15729- Godkendt 
- 18/35320- Godkendt 
- 19/11015- Godkendt 
- 18/24415- Godkendt 
- 18/24415- Godkendt 
- 18/24415- Godkendt 
- 18/48759- Godkendt 
- 18/48759- Godkendt 
- 17/30234- Godkendt 
- 15/55258- Godkendt 
- 15/55258- Godkendt 

 
5. Godkendelse af merit - 19/77714- Godkendt 

- 19/77714- Godkendt 
- 19/77714- Godkendt 

 
6. Godkendelse af bedømmel-

sesudvalg 
 

- 17/22349- Godkendt 
- 16/49333- Godkendt 
- 17/36305- Godkendt 
- 17/9513- Godkendt 
-  

7. Godkendelse af ph.d.-kur-
ser 

- ”Sustainable Development Goals and Global Production 
Systems”, 5 ECTS, ITI- Godkendt 

- ”Pulse Width Modulation for High Power Converters”, 3 
ECTS, MCI- Godkendt 

- ”Advanced Concepts in Photovoltaics”, 5 ECTS, MCI- God-
kendt 

8. Eventuelt Ph.d.-udvalget drøftede etablering af fakultetets nye institut og nav-
neændring fra KBM til IGT. Udvalget drøftede i den forbindelse 
igen det stigende optag af studerende og den kontinuerlige udvik-
ling af effektiv og digitaliseret administration. 
 
HeLN orienterede om efterårets valg til valggruppe I og III 
 
HeLN orienterede om at der ikke er indstillet en kandidat fra TEK til 
Eliteforsk ph.d.-rejsestipendier  
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Næste møde er planlagt til d. 27.11.2020. HeLN afklarer flytning af 
dette pga. undervisningsaktiviteter i efteråret. Mødet kan ikke ligge 
i uge 48 og ikke fredag eftermiddage. 
 
 

 
Peter Møller Juhl/ 

Heidi Lundbeck Nielsen 


