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Bedes oplyst ved henv.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Ingen indsigelser eller meddelelser, dagsorden blev derfor godkendt.
Ad 2. Revideret samarbejdsaftale og vejledende retningslinier for
ECTS-normsætningen
ECTS-normsætningen
Jens indleder med, at han har gennemskrevet de to vedhæftede bilag på baggrund af forrige møde samt indarbejdet de bidrag til rettelser, som blev modtaget på mail.
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Fsva. ECTS-normsætningen var der forslag til at få præciseret en
blødere formulering af punkt 1 og 2, omkring antal af ECTS for
deltagelse i kurser, idet der tilsyneladende er forskel på indsatsen
for at opnå ECTS på de forskellige uddannelser. Punkt 1 og 2 slås
sammen og rettes til ’Som udgangspunkt normeres hver hele kursusdag inkl. forberedelse til 1-2 ECTS’. Specielt økonomerne på
CBS og SDU finder Jura studerende kommer for billigt til ECTS
point.
Korte oplæg af egne projekter giver som udgangspunkt ikke ekstra
ECTS point, hvorimod selvstændige oplæg på kurser som udgangspunkt udløser 2 point.
Jens retter de vejledende retningslinier iht. ovenstående (se bilag)
Samarbejdsaftale
Jens kontakter Ålborg Universitet mhbp. at afklare, hvilken enhed,
der skal være aftalepart. AAU vil endvidere blive anmodet om at
udpege en bestyrelsesrepræsentant i stedet for Claus Haagen Jensen.
Under punkt 4.3.2. rettes ordet ’forpligter’ sig til ’tilstræber’ at afvikle.
Under pkt. 3.3 tilføjes, at enhederne udpeger en ph.d. repræsentant
som skal varetage og deltage i Jurforsk bestyrelsesmøder. Tanken
er, at der skal være tilknyttet to studerende ad gangen fra to forskellige enheder samt at hvervet går på skift hvert år.
Jens beder de enheder, som endnu ikke har haft en ph.d. repræsentant tilknyttet, om at finde en ph.d. studerende.
Ad 3. Samfinansierede stipendier
Det er for øjeblikket uafklaret, om samfinansiedere stipendier som
hidtil skal søges af Jurforsk, eller af ph.d.-skolerne. I den udstrækning Jurforsk skal søge vil koordinatoren koordinere ansøgningen.
Ad 4. Rejsestipendiet
Der er uddelt 3 rejsestipendier á 25.000 kr. til en studerende fra
Aarhus Universitet, en fra SDU og en fra ASB. Det tildeles normalt
6 rejsestipendier pr. år. Næste ansøgninsrunde er i september.
Fremover bør tildelingen offentliggøres på hjemmesiden. Det blev
foreslået, at de ph.d. studerende, som har modtaget stipendium, skal
udarbejde en rapport om opholdet på ca. ½-1 side, som skal offentliggøres på Jurforsk hjemmesiden. Dette gøres til en del af betingelsen for at få stipendium og skal derfor fremgå af ansøgningsbetingelserne. Jens retter samarbejdsaftalen til.
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Ad 5. Kursusaktiviteter
Bestyrelsen hilste det høje aktivitetsniveau i special- og nu også basiskursusudvalget velkommen.
Der er nogle smårettelser og fejl som Gitte S. får rettet på hjemmeside.
Det blev foreslået, at Jurforsk bør søge at udbrede kendskabet til
kursusprogrammet især til de øvrige nordiske universiteter. Gitte
søger for, det fremgår af hjemmesiden.
Ad 6. Budget og regnskab
På mødet blev uddelt det første budget/regnskab i længere tid. Materialet gav et noget upræcist billede af situationen, da det er udarbejdet i henhold til en ny regnskabsmodel og ikke umiddelbart viser
Jurforsk’s aktiviteter. Dette vil blive ændret.
Mht. tilskud til kursusudgifter blev det præciseret, at Jurforsk ikke
alene dækker rejseudgifter for udenlandske gæsteundervisere men
også bolig- o.lign. udgifter i forbindelse med sådannes længerevarende ophold i Danmark ved en af de tilknyttede institutioner. Dette
forudsætter dog, at opholdet er ph.d.-relateret og f.eks. indebærer
afholdelse af ph.d.-seminarer, workshops o.lign. Fsva. netværksstøtte blev det understreget, at der ydes støtte til oprettelse – ikke
drift – af netværk. Det er også her en forudsætning, at netværket
inddrager ph.d.-studerende fra institutionerne.
Ad 7. Hjemmeside
Der var stort ønske om at opgradere Jurforsks hjemmeside til et mere brugbart og interaktivt medie. Evt. i CMS som KU kører, hvis
det kan lade sig gøre.
Det blev foreslået, at ph.d.-stud. skal lade sig oprette med brugernavn, på den vis får vi samling og overblik over alle ph.d. studerende. Også muligheden for tilmelding til en nyhedsservuice, som
orieneter om nye kurser, stipendier m.v., bør undersøges.
Gitte (referent) kommer med oplæg til rettelser på hjemmesiden,
konferer inden det lægges ud med Jens.
Flg. information skal på Jurforsk hjemmeside:
Info om gæsteforskerstipendier, fx 3 stk.
Info om rejsestipendier og rapport fra de studerende.
Info om opstartsstøtte til Jurforsk netværk, støtte 25 K.
Links til nordiske universiteter.
Info om ansøgninger om stipendier skal indsendes
marts.
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Ad 8. Evt.
Jens Elo Rytter overtager posten som koordinator (tidligere ”forskerskole-leder”) for Jurforsk pr. 1. marts 2008.
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