Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JURFORSK)
Samarbejdsaftale

1. Aftalens parter
Aftalen omfatter følgende institutioner:
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (KU); Juridisk Institut, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet (AU); Juridisk Institut, Syddansk Universitet (SDU); Juridisk Institut,
Aalborg Universitet (AAU); Juridisk Institut, Copenhagen Business School (CBS); Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (LIFE-KU).

2. Aftalens formål
2.1. Aftalen har til formål at sikre, at der tilbydes juridiske ph.d.-studerende ved de deltagende institutioner et ph.d.-kursustilbud på højt, internationalt niveau. Parterne er enige om, at dette forudsætter et tæt og forpligtende samarbejde på landsplan, ligesom der tilstræbes et formaliseret samarbejde
med tilsvarende institutioner i de andre nordiske lande.
2.2. JURFORSK skal sikre, at der tilbydes juridiske forskerstuderende et varieret og relevant udbud
af juridiske forskerkurser på et højt fagligt og internationalt niveau. Kursusudbuddet skal bidrage
til, at de juridiske forskerstuderende ved institutionerne kan opfylde ph.d.-bekendtgørelsens kursuskrav, og skal endvidere styrke de forskerstuderendes faglige forankring i det juridiske forskningsmiljø, øge kontakten til de bedste kapaciteter nationalt, nordisk og internationalt, synliggøre den
juridiske forskeruddannelse, styrke samarbejde mellem institutionerne om juridiske forskerkurser
og sikre en effektiv vidensdeling og et stærkt fagligt miljø de forskerstuderende imellem.
2.3. De deltagende institutioner ønsker at sikre en ensartet ECTS-normsætning af juridiske ph.d.kurser gennem administrationen af gældende regler og retningslinjer for forskeruddannelse. Dette
indebærer navnlig, at de deltagende institutioner har til hensigt at følge JURFORSK’s ECTSnormering fsva. kurser, som udbydes af JURFORSK, og at ECTS-normsætte andre juridiske forskerkurser i overensstemmelse med JURFORSK’s vejledende retningslinjer for ECTS-normsætning
af ph.d.-kurser.
2.4. Samarbejdsaftalen respekterer både nuværende og fremtidige studieordninger, som fastsættes i
de enkelte institutioner. Den pågældende institutions medlem af bestyrelsen skal orientere JURFORSK’s leder om indholdet af eventuelle nye studieordninger.
3. JURFORSK’s opbygning
3.1. JURFORSK’s daglige ledelse varetages af en koordinator under ansvar over for bestyrelsen.
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3.2. Koordinatoren skal varetage den daglige drift, effektuere bestyrelsens beslutninger og stå for
nødvendige afrapporteringer m.m. Koordinatoren rådfører sig i fornødent omfang med bestyrelsens
formand. Som koordinator fungerer værtsinstitutionens bestyrelsesrepræsentant, jf. pkt. 4.1.2.
3.3. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for JURFORSK og skal herunder navnlig fastlægge de
overordnede retningslinjer for JURFORSK’s virksomhed, godkende kursusplaner og fastsætte vejledende retningslinjer for ECTS-normering m.v. Bestyrelsen består af en VIP-repræsentant for hver
af de deltagende institutioner. Hver institution har tillige mulighed for at vælge en ph.d.-studerende
til bestyrelsen. De enkelte institutioner beslutter selv valgprocedure og -periode for deres egne repræsentanter.
3.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formanden blandt sine medlemmer.
3.5. Bestyrelsen fastsætter selv evt. forretningsorden og vedtægter for JURFORSK.

4. Deltagernes bidrag
4.1. Ledelsesmæssige ressourcer:
4.1.1. Værtsinstitution for JURFORSK er indtil videre AU. Værtsrollen går efter nærmere aftale på
omgang mellem KU, AU og SDU.
4.1.2. Værtsinstitutionen stiller følgende til rådighed:
a. koordinator,
b. administrativ bistand til koordinatoren,
c. administrativ bistand til vedligeholdelse af JURFORSK’s hjemmeside,
d. administrativ bistand til budget og regnskab.
Den samlede administrative bistand er indtil videre fastsat til ¼ TAP-stilling, som finansieres af de
deltagende institutioner efter en aftalt fordelingsnøgle, jf. pkt. 4.2.1.
4.1.3. Hver deltagende institution bidrager med et medlem til bestyrelsen. Medlemmet virker samtidig som bindeled mellem JURFORSK og den pågældende institution. Institutionerne bidrager endvidere med de valgte ph.d.-studerende. Institutionen afholder udgifter til egne medlemmers rejser
m.v.

4.2. Økonomiske ressourcer:
4.2.1. De deltagende institutioner bidrager økonomisk til de nødvendige fællesudgifter, herunder de
i pkt. 4.1.2 nævnte udgifter, efter følgende fordelingsnøgle:
KU:
10
AU:
10
SDU:
5
AAU:
2
CBS:
2
LIFE-KU: 1
2

Fordelingstallene tages op til revision, hvis der sker væsentlige forskydninger i de enkelte institutioners antal af ph.d.-studerende.
4.2.2. De nødvendige fællesudgifter estimeres for 2012 til i alt 200.000 kr. Hvis dette estimat måtte
vise sig ikke at kunne holde i 2012 eller efterfølgende år, påhviler det bestyrelsen at orientere de
deltagende institutioner herom, så institutionerne kan give tilslutning til enten at revidere budgettet
eller opsige deres deltagelse i medfør af pkt. 5.
4.2.3. Institutionerne bidrager endvidere med undervisere til de af JURFORSK udbudte kurser, og
de enkelte institutioner dækker som udgangspunkt alle udgifter til rejse, ophold og fortæring i forbindelse med egne ansattes – herunder ph.d.-studerendes – deltagelse i kurserne.
4.2.4. Den institution, som er vært for et kursus, afholder alle administrative udgifter i forbindelse
med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af det enkelte kursus.

4.3. Kurserne og de ph.d.-studerende:
4.3.1. JURFORSK fastsætter generelle retningslinjer for kurser, som udbydes gennem JURFORSK,
og fastsætter tillige ECTS for disse kurser på baggrund af de udarbejdede vejledende retningslinjer
for ECTS-normering. Bestyrelsen har ansvaret for, at der er et konstant, passende kursustilbud.
4.3.2. Institutionerne tilstræber at afvikle deres ph.d.-kursusforpligtelse for juridiske ph.d.studerende gennem JURFORSK.
4.3.3. Institutionerne forpligter sig til efter nærmere anvisning fra JURFORSK at indberette relevante oplysninger om ph.d.-studerende m.v. til koordinatoren med henblik på ajourføring af hjemmesiden, kursusudbud og -tilrettelæggelse m.v.
4.3.4. Deltagelse i JURFORSK’s kurser er mulig for alle juridiske ph.d.-studerende fra de deltagende institutioner uden betaling af deltagergebyr. Bestyrelsen kan fastsætte regler om evt. deltagergebyr for andre kursusdeltagere.
4.3.5. Bevis for kursusdeltagelse udstedes af den institution, som har udbudt kurset. Der benyttes et
kursusbevis udarbejdet af JURFORSK.

5. Gyldighed og opsigelse.
Nærværende aftale erstatter samarbejdsaftalen af 1. februar 2008. Aftalen kan opsiges med 6 mdr.
varsel. Opsigelse skal ske skriftligt til koordinatoren, som underretter alle øvrige deltagende institutioner.
6. Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft den 1. januar 2012.
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