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Dagsorden
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat fra møde den 19. juni 2008 (bilag 1)
Referatet var forhåndsgodkendt.
Kommentar til referat: opfølgning på pkt. 2 manglede.
GIS tjekker med den tidligere ph.d.-administrator Helle Bisgaard om
den omtalte oversigt skulle foreligge i en fil (se også pkt. 7).

Ad 3) Økonomi og regnskab 2008 (bilag 2)
Aktivitetsniveauet er fortsat ikke højt, men der er dog sket en markant forøgelse i aktiviteten fra 2007 til 2008. Rejsestipendier dominerer ansøgningerne, mens der fortsat er begrænset søgning på de
øvrige tilskudsmuligheder.
Restbevillingen til og med 2011 er på 2.4 mil. kr. Det vil sige, at der
kan anvendes 800.000 kr. årligt i de resterende 3 år.
Derudover har vi en tillægsbevilling fra FIST på 150.000 kr. til kvalitetsfremmende foranstaltninger, som skal udnyttes i dette kalenderår. Såfremt der ikke er tilstrækkelig søgning, skal bevillingen søges
forlænget inden udgangen af året.

Ad 4) Oplæg til generel drøftelse af JurForsks fremtidige aktiviteter
Som oplæg til en mere generel drøftelse af JurForsks fremtidige aktiviteter havde JER gennem bestyrelsens medlemmer indhentet forslag til forbedringer og kommentarer fra de ph.d.-studerende.
Tilbagemeldingerne herfra afspejler ikke generel utilfredshed med
JurForsks kurser og hjemmeside, men der var dog visse gennemgående ønsker om forbedringer, herunder
- flere og mere fokuserede specialkurser (evt. mindre kurser), samt
- en bedre opdateret og mere informativ hjemmeside.
Disse ønsker blev lagt til grund for bestyrelsens drøftelser og beslutninger under pkt. 5 – 7.
Ad 5) Ph.d.-kurserne og kursusudvalgenes fremtid
Det blev besluttet at nedlægge kursusudvalgene og i stedet diskutere
kursusudbuddet på bestyrelsesmøderne i JurForsk.
Det blev besluttet, at der som grundlag for at vurdere, om kursusudbuddet opfylder behovet hos de ph.d.-studerende, skal etableres en
oversigt på JurForsks hjemmeside med ph.d.-studerende ved de deltagende institutioner med angivelse af projekter (se nærmere pkt. 7).
Det skal i den forbindelse være muligt at arrangere kurser i et mindre
format - som en slags studiegrupper (evt. med blandet deltagelse af
ph.d.- og kandidatstuderende).
ECTS-pointsystemet blev drøftet. Der var enighed om, at man bør
fastholde strukturen med min. 10 ECTS fra basiskurser, min. 10
ECTS fra specialkurser, og dermed max. 10 ECTS fra eksterne kur-
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ser (herunder udenlandske). Det betyder bl.a., at 10 ECTS vil være
maksimum for et hvert eksternt kursus, uanset varighed.
HTA foreslog at lave en årlig ph.d.-dag med oplæg, indhold og
networking. Der var enighed om, at ideen var god.
Ad 6) Tilskudsmuligheder og tilskudsbeløb
De 4 tilskudsmuligheder er: Rejsestipendium, Gæstelegat, Tilskud til
udenlandske gæstelærere og Tilskud til etablering af netværk.
Bl.a. for at øge bredden i ansøgere ændres nedenstående i teksten på
hjemmesiden:
Under ”Tilskud til udenlandske gæstelærere” erstattes ordet ”udenlandske med ”eksterne” således, at også indenlandske (eksterne) gæstelæreres udgifter kan dækkes. Det skal dog fremgå, at tilskuddet
fortsat fortrinsvis er til udenlandske gæstelærere.
Under ”Rejsestipendium” ændres teksten fra at kunne søges 2 gange
pr. år til at kunne søges ’løbende’ i overensstemmelse med gældende
praksis.
Ad 7) Administration af JurForsks hjemmeside m.v.
AU har tilbudt at overtage administrationen af JurForsks hjemmeside med øjeblikkelig virkning (endeligt bekræftet efter mødet).
Det blev besluttet at tage imod dette tilbud, som betyder, at der i højere grad end tidligere bliver én ressourceperson (TAP), som løbende
opdaterer og forbedrer hjemmesiden, så den bliver til større glæde
for de ph.d.-studerende.
Der var enighed om i forbindelse med denne overgang at opnormere
TAP-bistanden således, at JurForsk pr. 1. februar 2009 betaler ¼
TAP-stilling til AU for administration af hjemmesiden, samt ¼ TAP
til KU for øvrig administration af JurForsk. Fra 1. juli 2009 vil TAPbistanden fra AU til JurForsk andrage i alt ½ TAP.
Hjemmesiden skal i den forbindelse hurtigst muligt forsynes med en
opdateret oversigt over samtlige ph.d.-studerende ved de deltagende
forskningsenheder med angivelse af den ph.d. studerendes navn, institution, projekttitel (+ evt. kort projektbeskrivelse), start- og slutdato. En sådan oversigt er både til gavn for bestyrelsens overblik over
kursusbehovet (jf. pkt. 5 og pkt. 1) og for de ph.d.-studerendes mulighed for indbyrdes at etablere netværk.
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Oplysningerne skal sendes til den ansvarlige for JurForsks hjemmeside (TAP): Charlotte Ebbesen, AU.
Bestyrelsens medlemmer bedes snarest melde tilbage til JER og
PBM, hvem der på deres institution påtager sig at sende disse oplysninger løbende.
Endvidere bør hjemmesiden rumme et ph.d.-informationsforum,
hvor de ph.d.-studerende kan kommunikere med og informere hinanden om relevante kurser m.v.

Ad 8) Orientering om FIST-bevilling på 2,5 mio. kr. til klima-projekt
JER orienterede om FIST bevilling til samfinansiering af 4ph.d.stipendier på et projekt om klimaforandringer, energi og retlig
regulering. Både ASB, KU JUR, KU LIFE, KU NAT og KU SAMF
er involveret i projektet.
Ad. 9) Eventuelt
Næste møde afholdes i juni 2009
På næste møde udpeges/vælges en ny formand.
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