Referat af bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Tidspunkt: 2. maj 2012, kl. 12.15 – 14.30.
Sted:

Syddansk Universitet, mødelokale på Institut for Marketing og Management, 1. sal.

Deltagere: Palle Bo Madsen (AU), Martin Poulsen (AAU), John Klausen (AAU), Clement
Salung Petersen (KU) og Karsten Naundrup Olesen (SDU).
Afbud:

Christina Tvarnø (CBS), Helle Tegner Anker (KU-FOI), Lasse Baaner (KU-FOI),
Sophia Tarrow (KU-JUR), Ayo Næsborg-Andersen (SDU) og Emil Greve (AU).
Kommentarer til dagsorden modtaget og medtaget på mødet.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra Jurforsk’s leder.
3. Henvendelse fra RUC om deltagelse i Jurforsk, jf. mail fra Palle Bo Madsen af 3. april 2012.
4. Det nordiske samarbejde.
a. Resumé fra mødet i Uppsala den 20. marts 2012.
b. Valg af repræsentant til det videre arbejde i nordisk regi.
5. Kursusudbud – drøftelse af det aktuelle udbud og forslag til fremtidige kurser. For aktuelle
kurser se: http://www.jura.au.dk/forskning/jurforsk/phd-kurser/.
6. Drøftelse af forslag om etablering af et fælles grundmodul med kurser. Se Bilag 1.
7. Temadag – skal vi have en sådan, og eventuel planlægning. Den seneste version af program
for det arrangement der ikke blev gennemført vedhæftes til inspiration som Bilag 2.
8. Eventuelt.
ad pkt. 1:
Ingen bemærkninger til dagsordenen.
ad pkt. 2:
De enkelte institutioner har modtaget besked om, hvordan der skal betales til Jurforsk, hvorfor der
gerne i løbet af kort tid skulle være midler til rådighed for Jurforsk aktiviteter.
PBM efterspørger opdatering af hjemmeside mht. stipendiater. Bestyrelsesmedlemmerne sikrer
dette i forhold til deres respektive institutioner. Bemærk at der findes skema til formålet på
hjemmesiden.
PBM arbejder på etablering af nyhedsmail-funktion. Arbejdes træneres af edb-problemer på AU
som følge af fusionen mellem AU of ASB.
ad pkt. 3:

Enighed om at RUC er velkomne i Jurforsk på lige fod med de øvrige institutioner. Praktisk således
at der laves allonge til aftale, og at RUC betaler et beløb svarende til et fordelingstal, der passer til
RUC’s størrelse. PBM skriver svar til RUC med dette indhold.
ad pkt. 4:
KNO refererede fra mødet i Uppsala. Vel tilrettelagt møde med ganske fin tilslutning og
repræsentation fra alle nordiske lande. Mødet afslørede, at der stadig er ganske store forskellige i
hvilken entusiasme de forskellige institutioner udviser i forhold ti let nordisk samarbejde på
området. Ingen landespecifik tendens, men institutionsspecifik, måske personbestemt.
Mødet afsluttet med at der blev nedsat arbejdsgruppe med repræsentant fra hvert nordisk land.
Arbejdsgruppen skal sikre fremdrift i samarbejde. Der blev ikke givet egentligt mandat eller klart
kommissorium, men fra flere sider udtryk for, at det vil være oplagt at starte med at få den fælles itplatform til at fungere. Arbejdsgruppen kan endvidere overveje hvordan samarbejdet på andre
måder kan drives fremad.
Den danske plads i arbejdsgruppen har været tilbudt alle bestyrelsesmedlemmer i Jurforsk. Ingen
har udtrykkeligt ønsket pladsen. KNO udpeget som repræsentant i den nordiske samarbejdsgruppe,
hvilket KNO melder til Anna-Sara Lind i Uppsala.
Det kan efterfølgende oplyses, at arbejdsgruppen har følgende medlemmer:
Danmark: Karsten Naundrup Olesen
Finland: Pia Letto-Vanamo
Island: Gunnar Thor Petursson
Norge: Karl Harald Søvig
Sverige: Anna-Sara Lind
ad pkt. 5:
Der er kommet flere kurser ind i forlængelse af det seneste call. Herefter ser det fremtidige udbud af
kurser for tiden ud til at være i orden. Flere kurser er dog naturligvis velkomne.
Diskussion om muligheden for at udbyde kursus i juridisk engelsk, og om dette skal udløse ects.
Drøftet om det skal være et rent sprogligt kursus, eller kursus i sprog og retssystemet.
Konklusionen blev, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer holder øje med, om der kommer kurser af
relevans for vores stipendiater; hvis sådanne identificeres drøftes kursets relevans i bestyrelsen (evt.
pr. mail); hvis det forekommer relevant kan kurset lægges på hjemmesiden som link til eksternt
kursus. Hvis der er tale om et rent sprogkursus, bliver det uden ects-normering fra Jurforsk; vil de
enkelte forskerskoler give ects, kan de naturligvis gøre det.
ad pkt. 6:
Generelt var der tilslutning til idéen om et grundmodul for juridiske stipendiater. Kurset kan ikke
gøres obligatorisk af Jurforsk, da den beføjelse ligger hos de enkelte forskerskoler.

PBM orienterede om ordningen på AU, hvor der er obligatorisk forløb på tilsammen 10 ects.
Pakken består af to moduler, modul 1 er meget praktisk (informationssøgning o.l.), modul 2 er om
videnskabelig metode. Modul 1 gennemføres i april og oktober. Modul 2 skal udbydes én gang om
året (januar).
Drøftelse af at lade AU-kurserne indgå i grundmodul. Problem med de dele af kurserne der er
meget specifikke om AU; disse kan i givet fald evt. pilles ud og erstattes med andre, mere generelle
elementer. Alternativt kan Jurforsk opfordre til, at de AU-specifikke elementer placeres
afslutningsvis i modulet. De AU-specifikke elementer kan – for ikke-AU-stipendiater også tænkes
erstattet af andre elementer.
Rigtig god idé med ½ årlige afvikling, da det giver stipendiater lejlighed til tidligt at kommer i gang
med kurserne og tidligt at møde øvrige stipendiater. Drøftet med 1 modul halvårligt, og 1 modul
årligt.
Drøftet at lade AU’s modul 1 være en del af Jurforsk grundmodul, og så supplere med endnu et
modul. Dette kan inddrage elementer fra AU’s modul 2.
Besluttet at afvente af AU’s modul 2 gennemføres til januar 2013. Dette evalueres og eventuelle
ændringer kan foreslås. Jurforsk opfordrer AU’s tovholdere på de to AU-moduler til at henvende
sig til Jurforsk eller direkte til andre kollegaer hvis de finder det relevant for modulernes
gennemførelse som generelt tilbud til danske stipendiater.
Opfordring til Ole Bruun om et tilrettelægge modul 1 mere generelt.
ad pkt. 7:
Enighed om at vi forsøger at gennemføre en temadag i andet halvår af 2012. Program svarende til
det der blev planlagt for arrangementet i maj 2012.
KNO finder nye datoer med lokaler og sender doodle til bestyrelsen.
ad pkt. 8:
Næste møde søges afholdt i slutningen af august 2012. KNO udsender doodle.

11. maj 2012
/Karsten Naundrup Olesen

