Referat af bestyrelsesmøde i JurForsk tirsdag den 1. juni 2010

Til stede:

Henrik Palmer Olsen (KU), Palle Bo Madsen (AU), Helle Tegner Anker (Life-KU),
Grith Ølykke (CBS), Lasse Baaner (Life-KU, observatør), Tine Sommer ASB/AU,
Peter Bjerre Bøystrup ASB/AU og Karsten Naundrup Olesen (SDU – referent).

Afbud:

Marianne Holdgaard (AAU) og Ruth Nielsen (CBS).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. februar 2010.
3. Orientering fra Jurforsk’s leder.
4. Stipendiaters arbejdsforpligtelse.
5. Forlængelse af FIST-bevilling til kvalitetssikring.
6. Evaluering af temadagen 1/6 2010.
7. Drøftelse af det fremtidige samarbejde – før og efter 31/12 2011.
8. Eventuelt.

Referat:
ad pkt. 1:
Dagsordenen blev godkendt.
ad pk. 2:
Tine Sommer åbne for debat om det rigtige i beslutningen om ikke at have kursusansvarlige.
Besluttet at fasthold beslutningen fra mødet den 3. februar 2010. Understreget at kursusudbuddet
skal være fast punkt på dagsordenen ved alle møder, og at de enkelte bestyrelsesmedlemmer i den
forbindelse skaffer sig den fornødne viden vedrørende kursusudbud, særligt hvilke kurser der kan
være behov for.
I forlængelse blev det drøftet at ændre opdelingen i specialkurser og basiskurser, herunder
fordelingen 10 – 10 – 10 ECTS.
Til næste møde undersøger KNO mulighederne for at ændre denne vedtagelse.

ad pkt. 3:
Overførslen af økonomien fra KU til AU er ved at være på plads.
Opfordring til at bestyrelsesmedlemmerne tilskynder stipendiaterne til at indsende
oplysningsskemaet, som findes her: http://www.jura.au.dk/undervisning/opslag/article/nytoplysningsskema-for-phd-studerende/
ad pkt. 4:
Alle bestyrelsesmedlemmer (med undtagelse af ASB/AU og KU – tak for oplysningerne) bedes
indberette om de respektive institutioners praksis vedrørende overenskomstens krav om 840
arbejdstimer: hvor mange timer skal der undervises (konfrontationstimer og forbedredelsesnorm),
hvor meget skal der vejledes, arbejde med eksamensopgaver m.v. Oplysningerne sendes til Karsten
Naundrup.
ad pkt. 5:
Henrik Palmer orienterede om forløbet, som er præget af en vis formalisme fra styrelsens side. Kun
har bedt FI om at bevillingshaverrollen overdrages til Palle.
ad pkt. 6:
Generelt indtryk af at dagen var forløbet godt.
På baggrund af det knapt så prangende deltagerantal blev det drøftet, hvordan man i almindelighed
kan få flere stipendiater til at deltage i kurser. En mulighed er at arbejde for en forståelse blandt
stipendiaterne af, at deltagelse i faglige arrangementer ikke kun skal tjene til opnåelse af ECTS.
På baggrund af erfaringerne fra dagen, ikke mindst tilkendegivelser fra de deltagende stipendiater,
blev det besluttet at tilstræbe at afholde lignende arrangementer ca. en gang om året. Mulige emner
til næste temadag: 1) vejleders rolle, 2) punkt hvor stipendiaterne skal fortælle hvad de ønsker sig af
Jurforsk. Overvej at invitere vejledere.
ad pkt. 7:
Enighed i bestyrelsen om, at Jurforsksamarbejdet bør fortsættes efter udløbet af bevillingsperioden.
Til næste møde forsøger hvert medlem at få tilslutning eller tilkendegivelse til dette fra de
kompetente instanser på de respektive institutioner.
Mulige elementer i det fremtidige samarbejde: 1) Det nordiske perspektiv – ses i sammenhæng med
forhandlingerne i regi af Nordiske dekanmøder, 2) Betaling for udvikling af kurser, hvilket kan ses i
forlængelse af de almindelige bestræbelser for at sikre kvalitet i de uddannelser der udbydes af
universiteterne.
Overvejelser om muligheden for at forlænge den gældende bevilling. Spørgsmålet drøftes på næste
møde, forud for hvilket Palle sender relevant talmateriale, så der er overblik over, hvor mange
penge der i givet fald vil være tale om.

ad pkt. 8:
Ingen bemærkninger.

Enighed om at næste møde tilstræbes afholdt primo oktober 2010.

3. juni 2010,
Karsten Naundrup Olesen

