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

REF: GIK

Palle Bo Madsen blev budt velkommen som ny formand for Jurforsk
bestyrelse.

Bedes oplyst ved henv.

Ad 2. Fremtidigt samarbejde i Jurforsk
Palle Bo Madsen opridsede de nye forudsætninger for samarbejdet i JurForsk.
Bestyrelsen var enig om, at man i videst muligt omfang ønsker at fortsætte
med samarbejdet i JurForsk som det fungerer i dag. De kursusudvalg, der er
nedsat, bliver fortsat de centrale enheder, og de kan forsætte uændret.
Bestyrelsen vedtog, at Jens Schovsbo på baggrund af de kommende regler
udarbejder et udkast til en hensigtserklæring, der skal erstatte den nuværende
samarbejdsaftale for JurForsk. Der vil bl.a. være tale om ændringer i
delegationskompetencen samt konsekvensrettelser og navneændringer. Til
brug herfor bedes bestyrelsesmedlemmerne give en tilbagemelding om graden
af det ønskede fremtidige samarbejde samt oplyse om hvilke regler, der bliver
implementeret i starten af 2008 i de nye ph.d.-skoler. De fleste institutioner,
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der deltager i JurForsk, deltager allerede eller kommer til at deltage i fagligt
blandede ph.d.-skoler. Det skal derfor gøres klart i hensigtserklæringen, at den
udelukkende gælder for ph.d.-studerende indenfor det juridiske fagområde.
Rent formelt ophører lederen af JurForsks kompetence til at tildele og
godkende ECTS-point for eksterne kurser pr. 31. december 2007. Herefter vil
det være op til de ph.d.-skoler, hvor den enkelte ph.d.-studerende er ansat, at
godkende ECTS for eksterne kurser.
Ad 3. Advisory Board
Bestyrelsen var enig om, at man ønsker at bibeholde det tilknyttede AVB, som
man vurderer har mange gode input, og som fortsat vil kunne bidrage til at
profilere den juridiske ph.d.-uddannelse. Det blev vurderet at et møde med
AVB ca. hvert tredje år ville være passende.
Ad 4. Fælles evalueringsskemaer for ph.d.-kurser
Bestyrelsen var enig om, at man ønsker at benytte det udarbejdede
evalueringsskema til en evaluering af de kurser, JurForsk udbyder.
Evalueringsskemaerne vil blive gennemgået af forskerprogramlederen, der
efterfølgende sender evalueringsskemaerne til den institution, der har udbudt
det konkrete kursus. Det bør være et krav, at de kurser, der udbydes gennem
JurForsk, benytter dette evalueringsskema.
Der skal foretages følgende ændringer i skemaet. Punkt 7a-e, der evaluerer de
enkelte oplægsholdere, ændres til et enkelt punkt med åben svarkategori, hvor
der spørges til ”eventuelle kommentarer til de forskellige oplæg”. Spørgsmål
fire skal til gengæld uddybes, så der kan skelnes mellem forskellige aspekter af
kursets indhold og undervisningsform / formidling.
Ad 5. Kvalitetsfremmemidler
Jens Schovsbo meddelte, at JurForsk har modtaget en rammebevilling fra FIST
på ansøgningen om kvalitetsfremmemidler på 300.000,- fordelt på to år.
Bestyrelsen besluttede, på opfordring fra Jens Schovsbo, at midlerne bruges
som rejsestipendier for ph.d.-studerende, der tager på studieophold / har
forskningsmæssig hovedtilknytning i udland i minimum tre måneder. Midlerne
opdeles i puljer på 25.000,- således at der uddeles to gange om året, første
gang 1. februar og 1. september 2008, med tre puljer pr. gang.
Ad. 6. Netværk af nationale forskerskoler
Det afklares hvorvidt de midler, der kan søges af nordiske forskerskoler hos
Nordforsk med deadline den 1.4.2008, kan søges af JurForsk eller af de nye
ph.d.-skoler. Hvis midlerne kan søges af JurForsk, undersøges det endvidere
hvorvidt, der kan søges midler til konkrete faglige netværk under JurForsk.
Jens Schovsbo opfordrede i den forbindelse til, at bestyrelsesmedlemmerne
melder tilbage, hvis de er bekendt med mulige nordiske samarbejdspartnere.
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Ad 7. Budget
Der er på nuværende tidspunkt brugt 44 procent af budgettet for 2007.
Bestyrelsen vedtog, at overføre ubrugte midler for 2007 til 2008 på de samme
budgetposter. Jens Schovsbo opfordrede til, at der skabes opmærksom om
muligheden for at søge også til længerevarende ophold for gæstelærere samt til
etablering og videreudvikling af netværk.
Ad 8. Meddelelser
a. Nyt fra kursusudvalgene. Tine Sommer udmeldte, at specialudvalget
har god kontakt til kursusudbyderne, og udvalget har ikke haft
problemer med at få udviklet kurserne. Karsten Naundrup vil kontakte
formanden for basisudvalget for at høre om fremdriften i dette udvalg.
b. Hjemmeside Jens Schovsbo forklarede, at hjemmesiden fremover
bliver udbygget således, at den matcher det CMS system, som Jura, KU
skal til at benytte. Dette skulle give mulighed for at gøre hjemmesiden
mere interaktiv.
Ad 9. eventuelt
a. Valg af ph.d.-studerende til JurForsk bestyrelse. På forespørgsel fra
Rikke Gottrup blev det vedtaget, at man i den nye hensigtserklæring vil
ændre reglerne for deltagelse af ph.d.-studerende således, at det
kommer til at gå på skift mellem institutionerne, og således at det for
det næste år bliver repræsentanter fra CBS og Jura, KU, der deltager.
På det kommende møde indkaldes de nuværende medlemmer samt
observatør, da ændringerne ikke er trådt i kraft endnu.
b. Næste bestyrelsesmøde. Der afholdes møde i JurForsk bestyrelse
onsdag den 6. februar 2008, kl. 12-14 hos Jura på KU. På dette møde
behandles udkast til ny hensigtserklæring.
Med venlig hilsen
Palle Bo Madsen

/Gitte Kornum

Formand for bestyrelsen

områdeleder

