
Program for 
 

ph.d.-kursus i 
Videnskabelighed og metode – 

med særligt henblik på formueretten 
 

Kursussted: Rold Storkro 
            8. marts – 10. marts 2023 

 
Program: 
Onsdag den 8. marts 2023 
11.00-11.30      Ankomst og indkvartering 
11.30-12.30      Frokost 
12.45-12.50      Introduktion til kurset ved professor, ph.d. Anders Ørgaard, Aalborg 

Universitet  
 
Forskellige perspektiver på formueretten I 

12.50-13.40    Metodiske tilgange til familie- og personretten v/ lektor, ph.d. Caroline 
Adolphsen, Aarhus Universitet  

13.40-14.30    Retsdogmatiske overvejelser ved anvendelse af formueretlige 
grundbegreber i forskningen v/ professor MSO, ph.d. Torsten Bjørn 
Larsen, Syddansk Universitet.  

14.30-14.50   Kaffepause 
 
 

 
  Ph.d.-afhandlingen  
 
14.50-15.40  Erstatningsretlig forskning i krydsfelter v/lektor, ph.d. Marie Louise 

Holle, Copenhagen Business School 
15.40-16.30  Plagiat og dets gråzoner v/ professor, ph.d. Morten Rosenmeier, 

Københavns Universitet  
16.30-17.00   Plads til diskussion og spørgsmål – afrunding af dagen 
18.30                Middag 
 
Herefter aftenoplæg om arbejdet som dommer i Højesteret v/ højesteretsdommer Rikke Foersom 
 
 
Torsdag den 9. marts 2023 
 
8.00-9.00   Morgenmad 

Forskellige perspektiver på formueretten II 
 



9.15-10.05  Vejen fra advokat til en formueretlig ph.d.-afhandling og tilbage igen, 
samt metodiske overvejelser i afhandlinger med teknologiske aspekter 
v/ advokat, ph.d. Peter Istrup, Horten. 

10.10-11.00  Den formueretlige artikel v/ professor, ph.d. Anders Ørgaard, Aalborg 
Universitet 

11.00-11.15   Kaffepause 
11.15-12.15  Vekselvirkningen mellem konvention og kontrakt samt lovvalg og brug 

af udenlandske domme v/ adjunkt, ph.d. Christian Frier, Syddansk 
Universitet 

 
12.15-13.15  Formuerettens kilder v/ professor ph.d. Carsten Munk-Hansen, Aalborg 

Universitet 
13.15-14.15   Frokost  
14.15-15.15  Retskildeværdi – relevansen af bl.a. fremmed ret, den historiske 

baggrund samt utrykt praksis v/ Intern jurist ph.d. Kristian Graven 
Nielsen VIVE 

15.15-15.30   Kaffepause   
16.00-17.00   Cykel eller løb i Rebild. Dette koordinerer på forhånd. 
18.30  Middag  
 
Fredag den 10. marts 2023 
 
8.00-9.00 Morgenmad 

 
Workshop v/ Professor Carsten Munk-Hansen og lektor Gitte Meldgaard Abrahamsen,  

begge Aalborg Universitet 
 
9.15-9.45  Introduktion til workshop. Tilrettelæggelse og selvkritik af en (rets-

)videnskabelig undersøgelse.  
9.45-12.30  Workshop med ph.d.-projekter i tildelt gruppe (feedback og diskussion 

ift. problemformulering, formål, afgrænsning med særlig vægt på 
metodemæssige udfordringer)  

12.30-13.00   Afslutning 
13.15   Frokost 
 
 
Praktiske oplysninger: 
 
Kursusansvarlig – Professor Anders Ørgaard 
 
Deltagergebyr: 3460 kr. Udgifter dækker ophold og måltider fra frokost den 8. marts 2023 til og 
med frokost den 10. marts 2023. 
 
Tilmelding: Tilmelding til kurset foregår ved at sende en mail til konference@law.aau.dk. 
Tilmeldingsfristen er den 3. januar 2023.  

mailto:konference@law.aau.dk


 
Betaling: Betaling for kurset foregår direkte til hotellet ved ankomst. Ved afmelding mellem den 8. 
januar og 8. februar vil 50 % af beløbet blive faktureret til institutionen. Ved afmelding efter den 8. 
februar 2023 vil det fulde beløb blive faktureret til institutionen. 
 
Normering - Kurset er normeret til 2 ECTS 
Opnåelse af ETCS forudsætter aktiv deltagelse i kurset. Den tid en deltager anvender til at arbejde 
med andet eller være online, betragtes ikke som aktiv deltagelse. I så fald vil der ske en 
skønsmæssig nedsættelse af ECTS-pointtildelingen.   
 
Deltagerne bedes indsende en projektbeskrivelse til konference@law.aau.dk senest torsdag den 
23. februar 2023. Projektbeskrivelserne vil blive videresendt til oplægsholderne. 
 
Kurset afholdes: 
Rold Storkro 
Vælderskoven 13 
DK-9520 Skørping  
 
 


