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1. Godkendelse af referat fra 
sidste møde 
 

Referatet blev godkendt 

2. Meddelelser A. Nedlukning Covid-19 – påvirkning af TEKs Ph.d.-skole 
https://www.sdu.dk/en/forskning/phd/phd_skoler/phd-
tek/Covid-19 
- Dispensationer 
- Indlevering af afhandlinger 
- Forsvar af afhandlinger 
- Årets ph.d.-ceremoni 
- Fælles overordnet tilgang fakulteterne imellem 

 
PMJ og HeLN orienterede om håndteringen af de effekter pande-
mien har på de studerendes forløb, om planerne for afholdelse af 
ph.d.-ceremonien og den fælles overordnede tilgang fakulteterne 
imellem. 
 

B. Indstilling til PhD dissertation award 
 
PMJ orienterede om fakultetets valg af prismodtager. Prisen tilde-
les ved årets ph.d.-ceremoni. 
 

C. Indstilling til Eliteforsk Rejsestipendier 2021 
 
PMJ orienterede om status på udvælgelse af kandidat til indstilling. 

 
D. Skemaer til optag af studerende med atypisk adgangs-

grundlag 
 

PMJ og HeLN orienterede om de nye skemaer, baggrund og for-
mål. 

 
E. Ph.d.-vejlederkursus – udvikling af nyt koncept 

Referat 
Emne: Ph.d.-udvalgsmøde Det Tekniske Fakultet 
Dato og tidspunkt: D. 1.5.2020 kl. 13.00 – 15.00 
Sted: Skype  - link i mødeindkaldelse 
Deltagere: Peter Møller Juhl, Davide Giacalone, Heidi Lundbeck Niel-

sen, Morten Madsen, Shuang Ma Andersen,  
  
Referent: Heidi Lundbeck Nielsen, Ph.d.-skolen 
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 Side 2 

 
PMJ orienterede om den nye form på vejlederkurset – et éndags 
seminar. 
 

 
F. TEK RCR kursus indgåelse af ny aftale 

 
HeLN orienterede om, at RCR kurset nu indgår i den vifte af Ph.d.-
services som SDUB udbyder. Kurset evalueres og revideres hvert 
år i samarbejde med SDUB. 
 
 

G. Annoncering i Ingeniøren af TEK ph.d.-forsvar 
 
HeLN orienterede om at Ph.d.-skolen har taget ansvaret for at alle 
TEKS ph.d.-forsvar bliver annonceret i Ingeniøren. 
 

3. Drøftelse 
 

 

- Drøftelse af emner fra Ph.d.-K møde 27.2.2020 
 
Udvalget drøftede emnerne fra dagsordenen. 

4. Godkendelse af dispensati-
oner 

- 17/30234- godkendt 
- 17/9513- godkendt 
- 15/44110- godkendt 
- 17/5737- godkendt 
- 19/59418- godkendt 
- 18/28032- godkendt 
- 18/28032- godkendt 
- 18/28032- godkendt 
- 18/2691- godkendt 
- 18/7396- godkendt 
- 16/49333- godkendt 
- 18/48758- godkendt 
- 18/18712- godkendt 
- 18/18712- godkendt 
- 18/34898- godkendt 
- 16/95376- godkendt 
- 19/59525- godkendt 
- 17/5737- godkendt 
- 17/30234- godkendt 
- 17/30234- godkendt 
- 16/49333- godkendt 
- 16/95376- godkendt 
- 17/22349- godkendt 

 
5. Godkendelse af merit - 19/76246- godkendt (ifm. aflevering af afhandling uden 

forudgående indskrivning) 
 

6. Godkendelse af bedømmel-
sesudvalg 

- 17/5737- godkendt 
- 15/44110- godkendt 



 

 Side 3 

 - 16/17479- godkendt 
- 19/76246- godkendt  
- 16/95376- godkendt 
 

 
7. Eventuelt Næste møde i udvalget er d. 28.8.2020 

 
 

 
Peter Møller Juhl/ 

Heidi Lundbeck Nielsen 


