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1. Konstituering af udvalget 
 
 

Indstilling af formand og næstformand til dekanens godkendelse.  
 
Udvalget peger på Peter Møller Juhl som formand og ph.d.-stude-
rende Mie Thorborg Pedersen som næstformand. Disse indstilles 
til dekanens godkendelse 
 

2. Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

 

Referatet blev godkendt 

3. Meddelelser A. Ændring i ph.d.-administrationen på TEK – nedlæggelse 
af PhDRecruitment 
 
HeLN orienterede om at grundet besparelser er en medar-
bejder i ph.d.-administrationen blevet flyttet til andre opga-
ver i staben. Derfor nedlægges funktionen PhD Recruit-
ment og der sker en omfordeling af opgaver vedr. ph.d.-
administration jf. udsendte mail fra lederen af TEK-uddan-
nelse. Der er planlagt møder med institutlederne vedr. pro-
cesser for indskrivning og optag 
 

B. Orientering vedr. håndtering af Covid-19 ift. studieforløb 
 
PMJ og HeLN orienterede om håndteringen 
 

C. Orientering om optagtal 
 
HeLN orienterede om opgørelse af optag for kalenderåret 
2020 på 50 nye studerende og prognose for optaget af 
nye studerende i 2021. Der er allerede nu optaget 22 og 5 
er på vej til optag pt.. 

 

Referat 
Emne: Ph.d.-udvalgsmøde Det Tekniske Fakultet 
Dato og tidspunkt: D. 26.2.2021 
Sted: Zoom 
Deltagere: Peter Møller Juhl, Davide Giacalone, Heidi Lundbeck Niel-

sen, Morten Madsen, Mie Thorborg Pedersen 
Afbud: Shuang Ma Andersen 
Referent: Heidi Lundbeck Nielsen, Ph.d.-skolen 

 
 
 
 



 

 Side 2 

D. Orientering om emner fra sidste møde i Ph.d.-K 
 
PMJ orienterede om emnerne 

4. Godkendelse af dispensati-
oner 

- 18/61108- godkendt 
- 18/52049- godkendt 
- 18/16756- godkendt 
- 17/50431- godkendt 
- 17/64265- godkendt 
- 19/64918- godkendt 
- 20/40360- godkendt 
- 20/42790- godkendt 
- 19/11015- godkendt 
- 20/7056- godkendt 
- 19/1856- godkendt 
- 18/59060- godkendt 
- 18/59060- godkendt 
- 18/33106- godkendt 
- 20/36041- godkendt 
- 20/18944- godkendt 
- 18/2604- godkendt 
- 18/2604- godkendt 
- 18/2604- godkendt 
- 16/49341- godkendt 
- 19/867- godkendt 
- 19/70290- godkendt 
- 20/7056- godkendt 
- 20/7056- godkendt 
- 18/16713- godkendt 
- 18/7418- godkendt 

5. Godkendelse af merit - 20/68624- godkendt  
6. Godkendelse af bedømmel-

sesudvalg 
 

- 15/55258- godkendt 
- 18/2604- godkendt 
- 17/59398- godkendt 
- 16/49341- godkendt 
-  

7. Eventuelt  
 
Peter Møller Juhl/ 

Heidi Lundbeck Nielsen 


