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Dagsorden:
Ad. 1)

Godkendelse af dagsorden og referat
Referat af 26. februar var forhåndsgodkendt.
Dagsorden for mødet den 19. juni blev godkendt med indskydelse af punkt 1, Godkendelse af dagsorden og referat.

Ad. 2)

Ph.d.-kursusprogram
PBM forklarede kort baggrunden for sammensætningen af kursusprogrammet der i korte træk går ud på, at kursusudbuddet for
de fleste kursers vedkommende er tilrettelagt på baggrund af de
tidligere udbudte kurser fra de forskellige universiteter, samt at
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ideen med at samle kurser i JurForsk var ønsket om at give de
studerende på alle danske universiteter de samme kursustilbud.
Udbud af kurser blev drøftet i forhold til økonomi og interesser.
Da basiskurser generelt er mere søgte, blev det drøftet om det
kunne være relevant at lave nogle af specialkurserne om til basiskurser. Det blev besluttet at få udarbejdet et samlet overblik i
skemaform med
1) navne på de ph.d. studerende
2) angivet titel på projekter
3) kort fagbeskrivelse
4) start og slut ph.d. forløb
På baggrund af disse oplysninger vil kursusudbud kunne justeres
i forhold til interesser og efterspørgsel. Et sådan skema fremsendes til hver institution som søger for udfyldelse af skemaet hos de
ph.d.-studerende. Det indsamlede materiale skal bruges som erfaringsgrundlag og drøftes på næste møde.
Ad. 3)

Budget og aktivitet
Budgettallet pr. 31. maj 2008 er noget højere end det egentlige
forbrug af midler. På den baggrund blev forskellige muligheder
for nye initiativer til udvidelse eller ændring af rammerne for
støtte drøftet. Forskellige forslag som blev drøftet vil fremgå i
nedenstående punkt 4.

Ad. 4)

JurForsk-støtte til ph.d.-kurser
Det blev understreget, at de forskellige institutioner normalt
dækker omkostninger i forbindelse med afholdelse af ph.d.kurser samt, at JurForsks støtte til kurser kun bør betragtes som et
’gyldent tilskud’.
I håbet om at øge aktiviteter og initiativer blev det foreslået og
besluttet at ændre på ’10.000 kr. reglen’ og derved synliggøre, at
tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med
udenlandske gæstelærere til ph.d.-kurser i JurForsk kan øges.
Synliggørelsen sker på Jurforsk hjemmesiden.
Ansøgninger skal fremover sendes til JurForsk (pt. Helle Bisgaard) med angivelse af ansøgt beløbsstørrelse, kursusnavn, forelæser, samt vedlagt et budget.
Tilskud kan fremover være af varierende størrelse.
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Ad. 5)

Regulering af støttebeløb til rejser, gæstelærere og netværk
Hvad angår støttebeløb til rejser, gæstelærere og netværk blev det
foreslået at give en form for udviklingsstøtte til fx forbedring af
kurser eller netværk. Evt. en støtteform som ’frikøb’ af tid til oprettelse af og udvikling af nye kurser. Dette med henblik på at
øge interessen for etablering af netværk.
JER understregede, at der ikke ydes tilskud til forplejning af
ph.d.-studerende, mens gæstelærere stadig kan få tilskud iht. al
rimelighed. Der kan i særlige tilfælde gives honorar udenlandske
forelæsere som holder oplæg på et JurForsk kursus.
For at imødekomme flere initiativer til oprettelse af netværksstøtte, blev det foreslået at udvide muligheden for støtte i den egentlige opstartsfase, da støtten pt. kun ydes til første møde. Reglen
og formuleringen af dette bør ændres på hjemmesiden.

6)

Eventuelt
Formandskabet for JurForsk overføres til Århus i juni 2009.
I forbindelse med JurForsk’s hjemmeside – bør det undersøges,
hvordan den fremover skal administreres. Evt. henv. til kan rettes
til Kirsten Jacobsen fra Århus.

