PROGRAMME FRANCO-NORVEGIEN (PFN)
FRANSK-NORSK SENTER FOR HUMANIORA OG SAMFUNNSVITENSKAP
RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT AV PH.D.-KURS OG SEMINARER I PARIS
Som et ledd i arbeidet med internasjonalisering av norsk forskning står PFN som
arrangør i Paris av flere typer faglige arrangementer, normalt på vegne av norske
forskningsmiljøer og i samarbeid med franske miljøer.
Generelt
PFN skal holde et fokus på yngre forskere og prioritere arrangementer av kurs og
seminarer som støtter opp om dr.gradsutdanningen. Det er en fordel om disse knyttes
til ordningen med nasjonale forskerutdanningskurs eller forskerskoler. Kurs som
omfatter doktorander fra flere norske institusjoner prioriteres. I samsvar med vår
vertsinstitusjons (FMSH) internasjonaliseringsstrategi bør det siktes mot
multinasjonal deltakelse.
Ut over dr.gradskursene står PFN som tilrettelegger for andre typer forskningsrettede
seminarer som norske miljøer ønsker avviklet i Paris. PFN vil bidra med administrativ
støtte og annen praktisk hjelp, men senterets økonomiske støtte vil normalt avhenge
av deltakelsen av yngre forskere (PhD’er og post.doc’er).
Seminarer og kurs rettet mot PhD.-utdanningen
Norsk ansvarlig står for planlegging av det faglige innholdet, utlysning og påmelding,
mens tidspunkt, omfang, økonomiske rammer og fremdrift avtales i dialog med PFNs
personale.
Omfang: Kursene kan variere i omfang. En øvre grense på ca 15 Ph.d’er er
hensiktsmessig, både pga romforhold og medvirkning fra stipendiatene. I tillegg
deltar normalt et par norske lærere og et par franske, fortrinnsvis også inviterte
forelesere fra andre land. Antallet deltakere kommer derfor lett opp i et tyvetalls
personer. Vi vil også kunne arrangere kurs/seminarer med flere deltakere, men det må
avtales spesielt. Seminarer vil normalt bli annonsert på campus som åpne.
Tidsramme: De fleste kursene har 2 – 2 ½ arbeidsdag i Paris, men det kan legges opp
til lengre kurs/seminarer.
Form: Vi står fritt her. En vanlig form er plenumsforedrag (med diskusjon) om
formiddagen og stipendiatinnlegg (med kommentarer og evt. ’opponenter’) om
ettermiddagen. Om mulig bør utenlandske forelesere være med på mest mulig av
seminaret og delta som kommentatorer. En annen form kan være med vekt på
forelesninger og work-shops og etterfølgende essay-innlevering. PFN kan være
behjelpelig med å kontakte aktuelle fagmiljøer i Frankrike.
Finansiering og kostnader: Alle seminarer/kurs skal være et spleiselag mellom PFN
og det aktuelle norske fagmiljøet (fakultet, dr.gradsprogram, nasjonalt kurs, e. l.). De
senere årene har CFN kunnet dekke inntil en drøy halvpart av kostnadene. CFNs
andel for dr.gradskurs har ligget på inntil 50.000 kr pr kurs, avhengig av omfang.

Kostnadene for overnatting og måltider for 3 døgn i Paris ligger p.t. på ca kr 4.000 pr
person. Vi dekker ikke reiseregninger for norske deltakere, men tar utlegg på stedet.
PFNs bidrag kan gå f. eks. til å dekke mest mulig av oppholdskostnadene for
stipendiatene, mens de selv betaler sine reiser. Slike praktiske spørsmål avtales fra
gang til gang. Vi bidrar også til å dekke kostnader for utenlandske forelesere.
Logistikk: PFN bestiller møterom og restauranter for felles måltider. Hotellrom
bestilles enten av PFN eller av norsk arrangør, etter nærmere avtale.
Credits i dr.gradsopplegg: Ivaretas av den enkelte norske utdanningsinstitusjon, etter
normer m.h.t. omfang, forarbeid (leselister), paper-presentasjon, og liknende.
Språk: Alt foregår normalt på engelsk.
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