
Reglement for Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning 
 
§ 1 Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning (NFK) er etablert av Det nasjonale fagorgan for 
kjønnsforskning. Forskerskolens lederskap refererer til fagorganet.   
 
§ 2 Formålet med forskerskolen er: 
 
• Å gi et godt tilbud til PhD stipendiater i kjønnsstudier og andre stipendiater som har et 
kjønnsperspektiv i sin avhandling 
• Å gi et samlet miljø for stipendiater og veiledere på nasjonalt nivå 
• Å styrke det nasjonale samarbeidet på tvers av institusjoner 
• Gjennom en samlet satsing styrke det internasjonale samarbeidet 
• Å bidra til nordisk samarbeid om forskerutdanning gjennom InterGender 
 
§ 3 Fagorganet skal: 
 
• sikre at det årlig arrangeres kurs i kjønnsrelevant teori og metode ved fagmiljøene 
• finne kandidater til forskerskolens lederskap 
• samarbeide med forskerskolens lederskap 
• sikre kunnskapsoverføring mellom avtroppende og påtroppende lederskap 
 
§ 4 Fagorganet eier forskerskolen som har et delt lederskap. Den består av en leder og en 
nestleder fra forskjellige fagmiljøer. Det faglige lederskapet for forskerskolen sirkulerer 
mellom medlemsorganisasjonene. Hver periode er på tre år.  
 
Lederskapet har ansvar for å:  
 
• arrangere et allmenkurs i teori/metodologi annet hvert år og en stipendiatsamling annet 
hvert år 
• ha oversikt over og publisere på hjemmesiden andre relevante kurs som arrangeres på de 
ulike institusjonene 
• lage 3-årsplan for sin periode 
• årlig rapportering til fagorganet 
• samarbeide med InterGender 
 
§ 5 Sekretæroppgavene legges til administrasjonen ved den institusjonen som har det faglige 
lederansvaret, hvis ikke annet er avtalt. 

§ 6 Medlemsuniversitetene betaler en sum i året for drift av forskerskolen. Summen fastsettes 
av fagorganet. Den årlige summen overføres til og disponeres av den institusjonen som har 
det faglige lederansvaret i en 3-års periode. Utgifter forbundet med deltakelse på fagorganets 
møter dekkes av den enkeltes institusjon. 

§ 7 Fagorganets lederskap og forskerskolens lederskap skal holde minst ett møte i året i 
tilknytning til møtet i fagorganet og dessuten når fagorganets leder eller leder av 
forskerskolen finner det påkrevd. 



§ 8 Både fagorganet og forskerskolens medlemsinstitusjoner kan foreslå endringer til 
reglementet. Fagorganet fungerer som høringsinstans ved eventuelle endringsforslag, da alle 
berørte institusjonene er representert i fagorganet.  


