Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Tidspunkt: 2. november 2012, kl. 10.30 – 13.30.
Sted:

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Samarbejde om Obligatorisk kursus i praktisk forskningsarbejde mm (kurset udbydes af
AU).
3. Orientering fra Jurforsk’s leder.
4. Orientering om det nordiske samarbejde.
5. Temadag, november 2012 (program vedhæftet som bilag).
6. Kurser
a. Deltagelse af stipendiater fra institutioner uden for Jurforsk.
b. Håndtering af afbud
i. Har de enkelte institutioner faste retningslinjer?
ii. Skal vi i Jurforsk-regi lave vejledende retningslinjer – m.h.p. ensartet praksis
(bilag med hvad der vist er praksis på AAU (?)).
c. Evaluering af kurserne – fælles evalueringsskema? vejledende principper?
d. Eventuel revision af Principper for Forskerskolens kursusprogram (bilag med disse).
e. Udbud – drøftelse af det aktuelle udbud og forslag til fremtidige kurser. For aktuelle
kurser se: http://jurforsk.dk/phd-kurser/.
7. Bilateralt samarbejde med universitetet i Lund om forsker-kurser.
8. Arbejdssprog i Jurforsks bestyrelse.
9. Eventuelt.
Tilstede: Palle Bo Madsen (AU), Peter Nick Stausholm-Møller (AU), Martin Poulsen (AAU),
Clement S. Petersen (KU), Troels Michael Lilja (CBS) og Karsten Naundrup Olesen (SDU).
Afbud: Helle Tegner Anker (Science-KU), Lasse Baaner (Science-KU), John Clausen (AAU), Ayo
Næsborg-Andersen (SDU) og Sophia Tarrow (KU).

Nye kræfter er kommet til – velkommen til Troels Michael Lilja (CBS) og Peter Nick StausholmMøller (AU). Samtidig er Christina Tvarnø, Emil Greve og Sophia Tarrow udtrådt. Tak for
indsatsen og samarbejdet til dem. Martin Poulsen træder ud af bestyrelsen efter dette møde. Også
tak til Martin for deltagelsen i Jurforsk-arbejdet.

ad pkt. 1, Godkendelse af dagsorden:
Godkendt. Der var efter udsendelsen af den reviderede dagsorden kommet yderligere emner til.
Disse flettes ind i de øvrige punkter eller tages under Eventuelt.
Angående referater: Hvis man har kommentarer til referatet, skal disse sendes til KNO når referatet
sendes ud. Referatet ændres herefter, og bliver lagt på hjemmesiden. Dvs. at vi ikke venter til næste
møde med at godkende referatet.

ad pkt. 2, Samarbejde om kursus i praktisk forskningsarbejde:
Punktet bunder i en henvendelse fra Ole Bruun-Nielsen, der er kursusansvarlig for et kursus med
det nævnte indhold. Henvendelsen drejer sig om muligheden for at samarbejde mellem flere
institutioner om at udbyde kurset.
Kurset udbydes af AU og indeholder to dele – én del om Søgning i danske kilder og én del om
Practical Research and Legal Information Retrieval.
Modulet om søgning i danske kilder synes at være lagt til rette meget specifikt efter den udbydende
institution, hvilket er meget relevant, men også gør den del af kurset dårligt egnet til et udbud til
stipendiater uden for AU og mindre egnet til samarbejde om gennemførelsen. Tilsvarende kurser
kan sikkert med fordel gennemføres på de enkelte institutioner.
Den del af kurset der drejer sig om Practical Research and Legal Information Retrieval egner sig til
at blive udbud i samarbejde mellem 2 eller flere institutioner. Aftalt at de enkelte medlemmer retter
forespørgsel på deres respektive institutioner om der er interesse for at indgå i et samarbejde om
kurset. Interesserede kan rette henvendelse direkte til Ole Bruun-Nielsen. Der følges op på dette ved
næste møde.

ad pkt. 3, Orientering fra Jurforsks leder:
Intet nyt fra RUC vedrørende deres deltagelse i Jurforsk.
Orientering om det økonomiske. Der bliver et mindre overskud i 2012. Ved næste møde drøftes den
økonomiske situation, herunder den fremtidige betaling. Blandt andet overvejes mulighederne for at
Jurforsk kan bidrag med midler til at dække rejseomkostninger for udenlandske oplægsholdere. Se
også næste punkt om betaling til at nordiske samarbejde.

ad pkt. 4, Orientering om det nordiske samarbejde:
KNO orienterede om udviklingen:

Møde i den nordiske arbejdsgruppe (et medlem fra hvert nordisk land) den 18/9 2012. Fra mødet
kan nævnes:
 Drøftet it-platformen, som tilsyneladende vil være noget dyr at drive – 60.000 blev nævnt.
Det undersøges om dette beløb er rigtigt.
 Vedrørende finansiering blev medlemmerne af arbejdsgruppen bedt om at undersøge, om de
enkelte institutioner vil betale til et samarbejde. [I Jurforsks bestyrelse blev det på mødet
den 2/11 2012 drøftet om en mulig løsning for Danmarks vedkommende kan være at
Jurforsk betaler for alle danske institutioner. Tilslutning til denne idé.]
 Kurser skal lægges på den fælles nordiske platform, hvilket skal have prioritet.
 Spørgsmål til de enkelte lande (el. institutioner): vil kurser være åbne for deltager fra
institutioner udefra? [Drøftet i Jurforsk den 11/2 2012, og her enighed om at det vil de
danske kurser være, idet stipendiater udefra mødes med samme vilkår som Jurforskstipendiater, bl.a. intet deltagergebyr, men gerne betaling for forplejning.
Der afholdes møde i den nordiske arbejdsgruppe igen i januar.
På mødet den 2/11 2012 blev det drøftet, om den nationale danske database for phd-kurser kan
anvendes, i stedet for den der er ved at blive udviklet i nordisk regi. KNO undersøger nærmere.
Enighed om at det er vigtigt, at det tekniske bliver i orden og bliver let at håndtere.
Der skal gerne være en udløbsdato på de enkelte kurser for at holde databasen opdateret løbende..

ad pkt. 5, Temadag:
35 tilmeldte stipendiater. Der er styr på programmet og det praktiske.
KNO sender erindringsmail ti oplægsholdere.

ad pkt. 6, Kurser:
a.
Gerne deltagelse af folk udefra. Samme vilkår. Intet deltagergebyr, men muligt med betaling for
forplejning. Det er muligt at begrænse deltager antallet hvis det konkret viser sig nødvendigt.
Hvordan ser de andre lande på sagen?
b.
Der har været tilfælde hvor kurser er blevet ramt af afbud i et sådant omfang, at gennemførelse har
været vanskelig. I den anledning er der på AAU udarbejdet interne retningslinjer for håndtering af
afbud. Disse anvendes dog ikke af Juridisk Institut, hvor der ikke kræves gebyr i forbindelse med
afbud.
Enighed om, at de enkelte institutioner kan tilrettelægge deres interne forhold efter ønske. Jurforskaftalen bør erindres i den forbindelse. Konkret indeholder denne en passus om, at deltagelse i kurser
skal være gebyrfri.

Forskellige tiltag der kan nedbringe antallet af afbud/ikke-mødende blev drøftet. Aktiv
tilbagemelding fra den kursusansvarlige ved modtagelse af tilmelding og kort før kursets afholdelse
er én mulighed.
KNO reviderer notat om idéer til hvordan kurser kan udformes med punkt om at undgå afbud.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer opfordrer stipendiater på de respektive institutioner til at deltage
i kurser til hvilke de er tilmeldt.
c.
Der findes ingen fælles retningslinjer eller fælles materiale til evaluering i Jurforsk-regi. CSP
undersøger om der findes materiale på KU. I givet fald udsendes dette forud for næste møde, og
punktet drøftes på dette.
d.
Enighed om at notatet om Principper for Forskerskolens kursusprogram slettes fra hjemmesiden, da
oplysningerne i notatet mere naturligt skal findes – og findes – andres steder på hjemmesiden.
e.
Tilfredshed med kursusudbud for indeværende. KU forventer at øge deres udbud i 2013.
Ekstra punkter.
Der var indkommet et udkast til kursus om Metodiske spørgsmål i formueretlige
forskningsprojekter. Dette blev drøftet, og der opfordres til, at kurset udbydes via Jurforsk.
Idéer til justeringer, som CSP videregiver til de kursusansvarlige

Generelt om ects-normeringen, hvor det blev påpeget, at normeringen på juridisk kurser nogle
gange er til den pæne side. Bestyrelsesmedlemmerne formidler retningslinjerne om ects-normering
til kollegaer på de respektive institutioner, når konkrete kurser planlægges.

ad pkt. 7, Bilateralt samarbejde med universitetet i Lund:
Punktet blev drøftet. CSP vil afvente næste møde i nordiske arbejdsgruppe, og derefter evt. kontakte
Lund.

ad pkt. 8, Arbejdssprog i Jurforsks bestyrelse:
Punktet er affødt af spørgsmålet om muligheden for at ikke-dansktalende stipendiater kan indtræde i
bestyrelsen.
Efter drøftelser aftalt at møderne kan afholdes på engelsk ved behov, men at punkter uden interesse
for ikke-dansktalende kan gennemføres på dansk. Dokumenter til brug ved møderne kan udsendes
på dansk.

ad pkt. 9, Eventuelt:

Under punktet blev drøftet henvendelse fra Sten Schaumburg-Müller om muligheden for at
Jurforsks hjemmeside kunne anvendes til at offentliggøre bedømmelser af afhandlinger.
Bestyrelsen er ikke afvisende for dette, men det forudsætter, at der er fuld klarhed over lovligheden,
herunder blandt andet ophavsretten.
Påpeget at en sådan offentliggørelse kan afføde reservationer hos bedømmere i forhold til at deltage
i bedømmelsesarbejdet, hvorfor spørgsmålet også bør drøftes med de respektive forskerskoler.
Sten Schaumburg-Müller og Henrik Palmer orienteres af PBM og CSP om vores drøftelser.
Næste møde i januar. Mødet afholdes på AU og PMB indkalder via doodle. [Det er efterfølgende
fastlagt, at mødet afholdes den 24. januar 2013 kl. 12-15. Lokale og dagsorden meddeles senere].

12. november 2012/
Karsten Naundrup Olesen

