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Til stede:
Tine Sommer (ASB) og Palle Bo Madsen (AU).
Afbud:
Helle Tegner Anker (Life-KU), Anders Ørgaard (AAU), Jens Elo Rytter (JER), Karsten N. Olesen
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DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. januar 2009
3. Orientering om AU’s overtagelse af værtsrollen efter KU pr. 1. juli 2009, samt valg af ny
formand (jf. samarbejdsaftalen pkt. 3.2, 3.4 og 4.1.1)
4. Regnskab og budget
5. Generel drøftelse af kursusudbud og fremtid
6. Fælles guidelines for ph.d.-afhandling i artikelform – forslag fra ASB
7. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. januar 2009
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3. Orientering om AU’s overtagelse af værtsrollen efter KU pr. 1. juli 2009, samt valg af ny
formand (jf. samarbejdsaftalen pkt. 3.2, 3.4 og 4.1.1)
Palle Bo Madsen orienterede om, at Aarhus Universitet har overtaget værtsrollen for JurForsk fra
Københavns Universitet pr. 1. juli 2009.
Hjemmesiden fra JurForsk er det første tydelige tegn på overdragelsen fra København til Århus,
idet hjemmesiden for JurForsk blev overdraget til Aarhus Universitet omkring 1. maj. Det er
tanken med hjemmesiden, at denne løbende opgraderes med nye punkter – f.eks. var der enighed
om, at hjemmesiden bør orientere om de ph.d.-studerendes projektfremlæggelser. Der bør derfor
laves en struktur der sikre, at kontaktpersonen på den enkelte institution får besked fra den ph.d.studerende om projektfremlæggelsen. Der var endvidere ønske om, at alle ph.d.-projekter
præsenteres på hjemmesiden.
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Det blev aftalt, at punktet vedrørende kursusudbud skal opdateres. Der skal laves en
arbejdsrutine, der bevirker at kurser automatisk flyttes væk fra udbudslisten, når de er blevet
afholdt.
Med hensyn til overdragelsen af de mere administrative funktioner fra Københavns Universitet til
Aarhus Universitet er det aftalt, at de personer, der skal være de administrative ansvarlige i Århus
besøger Københavns universitet for at få viden om de procedurer, der indtil nu har været
gældende i samarbejdet.
Punktet vedrørende konstituering af bestyrelsen og valg af ny formand blev udskudt til næste
møde, hvor der også skal udpeges ph.d.-studerende til JurForsk fra AAU og CBS.
Ad 4. Regnskab og budget
De udsendte bilag vedrørende regnskab og budget modtaget fra Københavns Universitet blev
gennemgået.
Det blev aftalt, at der i forbindelse med overdragelsen mellem København og Århus skal laves en
oversigt over de midler, der allerede er disponeret over, men hvor midlerne af en eller anden årsag
ikke blevet udbetalt til ansøgeren endnu.
Generelt er det sådan, at der kan søges støtte til udenlandsophold for ph.d.-studerende,
udenlandske oplægsholdere på ph.d.-kurser og gæstelærer, der hæver niveauet hos de ph.d.studerende.
Ad 5. Generel drøftelse af kursusudbud og fremtid
Det blev aftalt, at Tine Sommer gennemgår basiskurserne og Palle Bo Madsen gennemgår
specialkurserne.
Palle Bo Madsen har fået en henvendelse fra Jens Schovsbo og Henrik Udsen om udbud at nyt
kursus i informationsret og innovationsret i E2010.
Helt generelt blev det aftalt, at der skal følge en kursusbeskrivelse med, når et kursus annonceres,
hvorved det er muligt for den ph.d.-studerende at se, hvad kurset indeholder. Hvis dette ikke sker,
er det den enkelte kursusudbyder, der er ansvarlig for at henvende sig til de ph.d.-studerende med
en beskrivelse af kurset.
Ad 6. Fælles guidelines for ph.d.-afhandling i artikelform – forslag fra ASB
Punktet blev udsat til næste møde.
Ad 7. Eventuelt
Det blev aftalt, at der indkaldes til et nyt møde i slutningen af oktober 2009.
Mødet sluttede kl. 14.00.
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