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1. Godkendelse af referat fra 
sidste møde 
 

Referatet blev godkendt 

2. Meddelelser a) Udpegning af Valggruppe I repræsentant for MMMI – Vel-
kommen til nyt medlem 
 
Formanden og udvalget bød velkommen til Henrik Skov 
Midtiby 
 

b) Møde med HR om projekt om Bæredygtigt arbejdsmiljø for 
yngre forskere 
 
PMJ orienterede om mødet mellem PMJ og HeLN og HR 
om projektet, samt kort om projektets indhold. PhD skolen 
har peget HR i retning af at inddrage PAUSD, biblioteket, 
institutterne og arbejdsmiljøorganisationen som de pri-
mære aktører i projektet. 
 

c) Status på Ph.d-indlevering i Pure 
https://www.sdu.dk/en/forskning/phd/phd_skoler/phd-
tek/phdstudietsforloebindhold/afslutning+af+ph,-d-,d,-d-,-
uddannelsen  
 
HeLN orienterede om at indlevering af ph.d.-afhandlinger 
på TEK pr. 1.9.2021 sker igennem Pure. HeLN oriente-
rede kort om hvorledes arbejde med finpudsning af infor-
mation og procedurer sker i takt med at de studerende ta-
ger systemet i brug. 
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 Side 2 

d) Status på kriterier for optag  
 
Opfølgning på punktet på sidste møde. HeLN orienterede 
om at udvalgets konklusionen blev at kriterier fastholdes 
og modus for dokumentation ligeledes. 
 

e) Status på PhD award – ny modus 
 
HeLN orienterede om at dekanen og ledelsesgruppen øn-
sker at bibeholde PhD award som en lokal pris på TEK. 
Prisen vil fra 2022 blive tildelt og følge årshjul for de andre 
årlige priser.  
 

f) Orientering om offentliggørelse af bekendtgørelse nr. 1403 
af 24. juni 2021 om ændring af bekendtgørelse om ph.d.-
uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) 
 
PMJ orienterede kort om konsekvenser af ændringsbe-
kendtgørelsen. 

3. Sager 
 

 

a) International evaluering af Ph.d.-skolen 
 
Ph.d.-udvalget drøftede evalueringsrapporten og gennem-
gik evalueringens resultater. Udvalget noterede sig at den 
internationale evaluering af ph.d.-skolen var positiv på de 
punkter som ph.d.-skolen i sin tilrettelæggelse af ph.d.-ud-
dannelsen har indflydelse på. Udvalget besluttede at eva-
lueringen fortsætter efter samme metode og at internatio-
nal evaluering fortsat udarbejdes hvert 4. år. 
Ph.d.-skolelederen orienterer dekanen om den internatio-
nale evaluering og drøfter evt. spørgsmål med denne. 
 

4. Godkendelse af dispensati-
oner 

- 20/32038- godkendt 
- 19/64918- godkendt 
- 18/59060- godkendt 
- 19/61359- godkendt 
- 19/61359- godkendt 
- 17/59398- godkendt 
- 18/35317- godkendt 
- 20/25422- godkendt 
- 18/18712- godkendt 
- 19/61359- godkendt 
- 18/16756- godkendt 
- 18/18712- godkendt 
- 18/48760- godkendt 
- 17/51655- godkendt 
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- 19/15729- godkendt 
- 20/30492- godkendt 
- 18/48758- godkendt 
- 18/48758- godkendt 
- 18/48758- godkendt 
- 17/9515- godkendt 
- 18/56059- godkendt 
- 19/11015- godkendt 
- 19/11015- godkendt 
- 18/24415- godkendt 
- 20/25422- godkendt 
- 18/34898- godkendt 
- 19/59525- godkendt 
- 19/59525- godkendt 

 
5. Godkendelse af bedømmel-

sesudvalg 
 

- 18/1434- godkendt 
- 17/65959- godkendt 
- 18/52049- godkendt 
- 17/51665- godkendt 
- 18/33106- godkendt 
- 18/16756- godkendt 
- 18/34898- godkendt 
- 17/36845- godkendt 
- 18/18712- godkendt 

 
6. Godkendelse af ph.d.-kur-

ser 
- Ph.d.-kurset ”Embedded Systems for Efficient Autonomous 

Robots”, 5 ECTS, MMMI- godkendt 
- Ph.d.-kurset ”Experimental Architecture with Computational 

Design and Digital Fabrication”, 5 ECTS, ITI- godkendt 
 

7. Eventuelt - Næste møde i udvalget er d. 19.11.2021 13.00-14.30 på 
Zoom 

 
Peter Møller Juhl/ 

Heidi Lundbeck Nielsen 


