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Referat
Referatet af mødet 6.9.2005 var godkendt tidligere
Meddelelser:
Årsrapporten, der var udsendt til bestyrelsen, opsummerer aktiviteterne det sidste år, og kan ses på
hjemmesiden www.dacra.dk. Forskerskolen har nu 328 medlemmer, heraf 129 ph.d.-studerende. I
2005 blev der tildelt 18 ph.d.-grader baseret på indberetninger fra de ph.d.-studerende. Der er
afholdt et vejlederkursus 19-20 maj med deltagelse af 22 vejledere og 4 ph.d.-studerende. Kurset fik
en fin evaluering og overvejes gentaget næste år med ligelig deltagelse af vejledere og ph.d.studerende. Der er ansøgt om 10 samfinansierede og 4 internationale stipendier, svar ventes primo
juli måned.
Økonomi
Regnskabet for 2005 var udsendt. Forskerskolens årlige ramme til ”kvalitetsløft” er på 1,6 mio kr.
hvoraf der i 2005 blev brugt godt 1 mio kr. Forbruget var mindre end budgetteret især p.g.a. af færre
afholdte ph.d.-kurser. Ikke forbrugte midler kan overføres til efterfølgende finansår. Budgettet for
2007 er på 1,6 mio kr., heraf 500.000 kr. til kurser, 250.000 kr. til sommermøde og 150.000 kr. til
udlandsrejser for ph.d.-studerende. Det blev besluttet at ophæve tidsbegrænsningen på en måned for
rejser til ph.d.-studerende.
Ph.d.-kurser
Oversigt over afholdte og planlagte ph.d.-kurser var udsendt og kan ses på hjemmesiden. I 2005
afholdtes kun 4 ph.d.-kurser, og i 2006 er planlagt 6 kurser inkl. vejlederkurset. Hertil kommer to
nye kursusforslag fremlagt på mødet fra Mulvany og Simonsen ”NO måling” og ”Vaskulær
remodellering”. Kursuslisten blev gennemgået og det blev diskuteret, om der er behov for nye
kurser. Der var udsendt en enquete herom til de ph.d.-studerende, men der var kun kommet
besvarelser fra 20. Der vil blive rykket for flere besvarelser. Kursus 7 ”Epidemiology in
cardiovascular research” er blevet aflyst flere gange på grund af manglende tilmelding. Paradoksalt
viste enqueten stor interesse for et kursus i kardiovaskulær epidemiologi, kurset søges gennemført
senere i 2006.

Ph.d.-stipendier
Oversigt over DaCRA-stipendierne var udsendt. Forskerskolen råder i øjeblikket over 15
samfinancierede og ét internationaliseringsstipendium. 2 samfinancierede stipendier ved SDU er
ikke er besat. De nye samfinancierede stipendier vil blive opslået i åben konkurrence mellem de
indsendte projektforslag, idet hovedvejlederen selv skal tilvejebringe 1/3 eller 2/3 af
stipendieudgiften.
Man diskuterede proceduren ved opslag af de nye stipendier, fakultetsforskerskolen i Århus har
eksempelvis opslået 55 projektforslag med 1-sides projektbeskrivelser, således at bedømmelsen
sker på basis af ansøgernes CV.
Vejlederbegrebet
Man diskuterede, endnu engang, om forskerskolen skulle stille særlige krav til vejledernes
kvalifikationer, som gå ud over cirkulærets bestemmelser (lektor/professor). Det er fakulteterne som
godkender vejlederne og der var ikke konsensus om, at forskerskolen skal stille særlige krav. Der
var dog enighed om, at det er en god ide at tilbyde vejlederkurser til de interesserede.
Nye aktiviteter
Der indkom ikke forslag hertil
Forskerskolens videreførelse
DaCRA’s 5-års bevilling fra Forskningsstyrelsen udløber 31. december 2007. KU har dog givet
garanti for forskerskolens videreførelse indtil udløbet af 2009. Den nyligt afholdte internationale
evaluering af ph.d.-uddannelsen i Danmark anbefaler en fortsættelse af forskerskolerne, eller i det
mindste nogle af dem. Der skal søges om bevilling til videreførelse næste år, og SC påtager sig at
producere ansøgningen, dog uden på forhånd at erklære sig villig til endnu en 5-års periode som
forskerskoleleder. Forskerskoledledere kan udskiftes løbende.
Eventuelt
Næste års sommermøde afholdes på Sandbjerg Gods 7.-9. juni 2007.
Det anbefales allerede nu at indsende en forhåndstilmelding, da pladsen er begrænset til 100
deltagere. Med hensyn til formatet mente flere, at programmet iår var for presset, og der ønskes fra
de ph.d.-studerende færre foredrag og flere postere. Endvidere blev det kritiseret, at der var program
efter frokosten om lørdagen, selv om det modsatte faktisk blev besluttet sidste år – dette vil ikke
gentage sig.
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