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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

REF: GIK
Sag: 631-0009/06-6540

Ad 2. Status mht. Samarbejdsaftalen og fusioner
Samarbejdsaftalen er nu underskrevet af alle de institutioner, der deltager i
forskerskolesamarbejdet.

Ad 3. Konstituering af bestyrelsen
Følgende personer er udpeget af de deltagende institutioner til at sidde i
bestyrelsen: Claus Haagen-Jensen (AAU), Ole Bruun Nielsen (AU), Tine
Sommer (ASB/AU), Kristina Maria Siig (SDU), Ruth Nielsen (CBS), Helle
Tegner Anker (Life Science, KU) og Jens Schovsbo (Jura, KU).
Det er efterfølgende aftalt blandt de deltagende ph.d.-studerende, at
medlemmer af bestyrelsen bliver: Claus Rohde (AU) samt Rikke Gottrup
(SDU).

Bedes oplyst ved henv.
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Ad 4. Valg af formand til bestyrelsen
Ole Bruun Nielsen blev enstemmigt valg til formand for bestyrelsen for den
periode, hvor KU er værtsinstitution for forskerskolen. Bestyrelsen lagde
herved vægt dels på Ole Bruun Nielsens store kvalifikationer dels på ønsket
om at sikre kontinuitet ved at forankre ledelsen ved de to værtsinstitutioner.
Bestyrelsen ønskede at holde posten som forskerskoleleder og
bestyrelsesformand adskilt.
Ad 5. Vedtagelse af kursusplan og ECTS-normsætning
a. Kursusplan. Bestyrelsen vedtog den foreliggende kursusplan. Det blev
bemærket, at planen angiver et udgangspunkt, og at der er ønsket, at
kursusudbuddet vil udvikle sig i de kommende år. Kursusplanens fordeling
med 10 obligatoriske ECTS fra basiskurser, 10 obligatoriske ECTS fra
specialkurser samt 10 ECTS fra eksterne kurser skal sikre ph.d.-uddannelsen
både har juridisk bredde samt emnemæssig dybde. Der skal dog være mulighed
for dispensation, hvis ikke den ph.d.-studerende kan finde nok specialkurser,
der er fagligt relevante Det blev understreget, at forskerskolelederen bør være
liberal i sin dispensationspraksis især i den første tid, hvor der kun er et
begrænset kursusudbud.
Kursusplanen bør være fleksibel således, at der er gode muligheder for, at
eksterne også internationale kan søge om og få deres kurser opført under
forskerskolen. Desuden bør der på hjemmesiden sondres mellem kurser udbudt
af forskerskolen selv og kurser udbudt primært / helt af andre, som vi gerne vil
reklamere for. Som udgangspunkt er basiskurserne tilbagevendende, hvorimod
udbuddet af specialkurserne er mere ad hoc præget.
Bestyrelsen tager punktet op til revision om to år, når der er samlet erfaringer
på området.
b. ECTS-normsætning.
Bestyrelsen vedtog den foreliggende normsætning med den ændring, at der til
punkt 2.3.tilføjes: Ved normeringen følges principperne i pkt. 3, med mindre
kursets faglige niveau skønnes lavere end skolens egne kurser, jfr. princippet i
pkt. 2.2. Det blev desuden pointeret, at kursusudbyderne skal overholde
forskerskolens krav til ECTS point således. at kursernes indhold og omfang
svarer til ECTS-normeringen.
I første omgang bliver der henvist til performancekurser på de enkelte
institutioner. Bestyrelsen vil senere tage spørgsmålet op om, hvorvidt
forskerskolen skal udbyde performancekurser.
Bestyrelsen tager punktet op til revision om et år, når der er samlet erfaringer
på området, herunder med hensyn til ønsket om at opnå øget mobilitet og

SIDE 3 AF 5

netværksdannelse bland de ph.d.-studerende bl.a. med hensyn til interne kurser
og seminarer.
Ad 6. Vedtagelse af budget 2007
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2007. Det blev præciseret, at de midler,
der an søges i forskerskolen til gæsteundervisere er til rejse- og ophold.
Ad 7. Kursusudvalg
Jens Schovsbo indledte med at bemærke, at kursusudvalgene er en central del
af forskerskolens virke, da de skal udvikle ph.d.-kurser, så de passer til
forskerskolens krav og intentioner om ph.d.-uddannelsen og da der er et stort
behov for at sikre de juridiske ph.d.-studerende et bredt tilbud af kurser på højt,
internationalt niveau.
Bestyrelsen vedtog at nedsætte to kursusudvalg. Et for basiskurser og et for
specialkurser. Bestyrelsen melder tilbage, hvem der skal indtræde fra de
enkelte institutioner. Der kan deltage en fra hvert institution i hvert udvalg.
Bestyrelsen vil udarbejde retningslinjer til udvalgene med en præcisering af
kursusprincipperne samt forholdet til forskerskolen generelt, samt en melding
om det økonomiske niveau. Udvalgene vælger selv deres arbejdsform.
Bestyrelsen ønsker at tage udvalgsstrukturen op igen senere, når der er høstet
erfaring med, om strukturen passer til især udbuddene af specialkurser. Som
udgangspunkt forventes det, at der udvikles og udbydes seks specialkurser pr.
år af to dages varighed. Kurserne kan variere fra år til år.
Ad 8. Kursusprogram
Der indberettes fortsat kurser til den rullende kursusplan som AU
administrerer. Ole Bruun Nielsen forventer, at forskerskolen kan have sit eget
tilbud i funktion til udbud af kurser for efteråret 2007.
Bestyrelsen overvejer et samarbejde med universiteterne på Island Dette
undersøges nærmere af forskerskolelederen og emnet drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
Ad 9. Advisory Board
Der er sendt velkomstbreve ud til de personer, der har takket ja til at sidde i
forskerskolens Advisory Board. Bestyrelsen blev var enige om, at der desuden
bør sidde et medlem fra embedsværket i Advisory Board. Jens Schovsbo tager
kontakt til direktør Jens Møller, Folketingets Ombudsmand.
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Bestyrelsen vedtog, at medlemmerne af Advisory Board inviteres til at deltage
i det kommende bestyrelsesmøde. De inviteres til at drøfte visioner, strategier
og samarbejdsrelationer.
Der udsendes forslag til mødedatoer snarest.
Ad 10. Hjemmeside
Forskerskolens hjemmeside er nu startet op. Hjemmesiden bliver snarest
forsynet med eget logo. Siden udbygges i takt med informationer fra bestyrelse
og kursusudvalg samt administrationens erfaringer. Hjemmesiden skal også
have en engelsk forside.
Hjemmesiden bør være en samlet indgangsportal til oplysninger af interesse
for den juridiske forskerverden, herunder oplysninger om vidensdatabaser,
faglige
netværk,
fagkonferencer
og
forskerfora
i
øvrigt.
Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at indmelde relevante links til
administrationen.
Ad 11. Forskerskolens administration
Der arbejdes ihærdigt på at finde den rette TAP bistand til forskeskolen. Ind til
da rettes henvendelser til Jens Schovsbo og Gitte Kornum.
Ad 12. Forslag til ændring af Universitetsloven
Jens Schovsbo bemærkede, at de kommende ændringer i Universitetsloven, der
fæstner forskerskoler / ph.d.-skoler op på de enkelte institutioner, formodentlig
vil få den konsekvens, at forskerskolens samarbejdsaftale skal ændres, da den
indeholder en større kompetenceoverdragelse end ændringsforslagene giver
mulighed for.
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med forskerskolen i sin nuværende
form indtil de deltagende institutioner har besluttet, hvordan de nye krav skal
varetages og vil på den baggrund tilpasse reglerne.
13. Internationale stipendier
Jens Schovsbo orienterede om, at forskerskolen har modtaget midler fra FIST
til oprettelse af et af de to internationale stipendier søgte om i sommeren 2006.
Der laves et opslag gældende for begge stipendier, hvorefter det er op til
ansøgerne, hvilket stipendiat, der kan besættes. Ansøgningerne vil blive
bedømt af et tre-personers udvalg besat af to medlemmer med særligt
kendskab inden for de pågældende områder og en formand.
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Ad 14. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til punktet eventuelt.

Med venlig hilsen
Jens Schovsbo

/Gitte Kornum

Forskerskoleleder

områdeleder

