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Referat
Referatet af mødet 8.6.2006 var godkendt tidligere
Meddelelser:
Årsrapport 2006 var udsendt og kan ses på hjemmesiden www.dacra.dk. Forskerskolen har nu
næsten 400 medlemmer, 26 opnåede ph.d.-graden i 2006. Der er indført en ny struktur i ph.d.uddannelsen, idet fakulteternes ph.d.-skoler har overtaget ansøgning, opslag og administration af de
samfinansierede ph.d.-stipendier. Forskerskolerne benævnes fremover
”forskeruddannelsersprogrammer” under fakulteternes ph.d.-skoler, og deres primære rolle er
fortsat aktiviteter til at fremme kvaliteten i ph.d.-uddannelsen.
SC har pr. 1. maj indsendt en ansøgning til Forskningsstyrelsen om midler til kvalitetsfremme for
perioden 2008-2010. Årsbudgettet for ansøgningen var udsendt, der ansøges om 2,6 mio kr./år med
en samlet medfinansiering på 1,0 mio kr./år fra fakulteterne og Biomedicinsk Institut, KU. Nye
budgetposter er rejsestipendier for ph.d.-studerende (900.000 kr./år) og scholarstipendier (1.026.000
kr./år). Der ventes svar på ansøgningen i oktober 2007.
Økonomi
Regnskabet for 2006 og pr. 1. juni 2007 var udsendt. For 2007 forventes budgettet på 1,6 mio kr.
overskredet betydeligt p.g.a. ekstra aktiviteter, først og fremmest ekstraordinære tildelinger af
rejsestipendier på op til 100.000 kr. Endvidere afholdes som noget nyt et efterårsmøde (se senere).
Forskerskolen har igennem årene akkumuleret en ”opsparing” på ca. 3 mio kr. af de løbende
bevillinger fra Forskningsstyrelsen. Der er flere årsager dertil: Dels bliver stipendierne altid besat
senere end bevillingen overføres, dels blev der ikke trukket overhead fra KU af bevillinger dateret
før 1. januar 2005, og dels har udgifterne til kvalitetsfremmeaktiviteter reelt været mindre end
budgetteret. Der hersker usikkerhed dels om opsparingens nøjagtige størrelse, dels om hvad der skal
ske med opsparingen ved årsskiftet 2007/2008. Opsparingen bliver i realiteten inddraget af
fakultetet hvert år og erstattet af en dispositionsret til at råde over de opsparede midler. Bestyrelsen
fandt denne usikkerhed utilfredsstillende og pålagde SC at få en afklaring i god tid inden årsskiftet,
det blev bl.a. foreslået at sætte en privat revisor på sagen. Endvidere ønsker bestyrelsen, at der
træffes en klar aftale med fakultetet (KU-SUND) om dispositionsretten til de opsparede midler.
Ph.d.-kurser
Oversigt over afholdte og planlagte ph.d.-kurser var udsendt og kan ses på hjemmesiden.
Det blev foreslået, at kursusprogrammet suppleres med nogle bredere ”kompetancekurser”, som
skal indgå som en obligatorisk del af den kardiovaskulære ph.d.-uddannelse, specielt med henblik

på de ph.d.-studerende, som ikke har en lægevidenskabelig kandidateksamen. Fra de ph.d.studerende blev det dog anført, at et sådant kursusprogram må være et tilbud og ikke et krav, man
kunne forestille sig at forskerskolen udarbejder et særligt certifikat til dem, der har gennemgået den
obligatoriske del. Der blev derudover foreslået et særligt kursus i forsøgsdyrsteknikker.
SC foreslog at der nedsættes et særligt kursusudvalg til at arbejde videre med disse tanker.
Bestyrelsesrepræsentanterne fra hvert fakultet skal inden 7. juli meddele, hvem der indtræder i
kursusudvalget. De ph.d.-studerende repræsenteres ved Per Svenningsen fra SDU.
Ph.d.-stipendier
Oversigt over DaCRA-stipendierne var udsendt. Forskerskolen har igangsat 22 stipendieforløb,
herunder 3 internationale stipendier. De første 4 stipendiater har opnået ph.d.-graden i 2007. Som
anført tidligere overgår nye samfinansierede ph.d.-stipendier fra 2007 til fakulteternes ph.d.-skoler,
således at der ikke bliver igangsat flere DaCRA-stipendier. Om dette også vil gælde de
internationale stipendier er uvist.
Valg til bestyrelse og forretningsudvalg
Stig Haunsø ønsker at træde ud, i stedet vælges Jesper Hastrup Svendsen fra KU.
Torben Haghfelt ønsker ligeledes at træde ud, OS og PB vil snarest finde en afløser fra SDU.
Lasse E. Rasmussen er blevet færdig som ph.d. og afløses af Per Svenningsen fra SDU.
Michael Mulvany ønsker at udtræde af forretningsudvalget, erstattes af enten Christian Aalkjær
eller Erling Falk.
Nye initiativer
Fra de ph.d.-studerende i bestyrelsen blev det foreslået, at man foruden sommermødet arrangerer et
2-dages efterårsmøde, idet de ph.d.-studerende gerne vil mødes hyppigere. Dette forslag vakte
gehør, og de ph.d.-studerende i bestyrelsen har fået frie hænder til at arrangere et sådant
efterårsmøde på deres egne præmisser. Efterårsmødet bliver et sted på Fyn med én overnatning.
DaCRA stiller sekretærassistance til rådighed. SC forventer snarest at modtage et programforslag
og et budget.
Ligestilling af specialestuderende med forskningsårsstuderende
DaCRA har fra starten forskelsbehandlet de specialestuderende med hensyn til gebyrbetaling,
begrundet i at fakulteterne støtter forskningsstuderendes kursusdeltagelse, men ikke de
specialestuderendes, hvilket virker urimeligt. Fremover vil også de specialestuderende opnå
gebyrfritagelse ved sommermøderne, ligesom DaCRA vil finansiere deres kursusdeltagelse.
Forskerskolens videreførelse
Forskerskolen løber under alle omstændigheder indtil udløbet af de sidste stipendier, d.v.s. indtil
medio 2010, idet dekanen ved KU-SUND har skrevet under på dette. Det interessante er naturligvis,
hvilke midler der vil være til rådighed, herom kan der kun gisnes. Men med den betydelige
medfinansiering der er stillet udsigt fra både KU og AU, som begge har satset på DaCRA som
fakulteternes kardiovaskulære forskeruddannelsesprogram, anses det for overvejende sandsynligt, at
der opnås en ny 3-årig bevilling. SC er villig til at fortsætte som forskerskoleleder i denne periode,
forudsat der kan skaffes de nødvendige ledelsesressourcer.
Eventuelt
Næste års sommermøde afholdes på Sandbjerg 19. – 21. juni 2008.
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