JurForsk board meeting, Tuesday 15 September 2015 at 12.00 at University of
Copenhagen (the meeting room on the 1st floor, Studiestræde 6).
Til stede: Palle Bo Madsen og Nikolas David Feith Tan (suppleant for Kaiyu Xiao), AU, John Klausen
og Helene Maria Jensen, AAU, Iryna Marchuk og Günes Ünüvar, KU, Kim Østergaard og Michael
Herborn, SDU, Sarah Maria Denta og Troels Michael Lilja, CBS.
Afbud fra: Helle Tegner Anker, KU/Life, Kaiyu Xiao, AU.
Agenda
1) Approval of agenda and of the minutes from May 19, 2015 (TML)
2) JurForsk’s economy – status and budget for 2015 (PBM)
a. Proposals for new initiatives
3) Status on PhD courses 2015/2016 (all)
4) PhD supervisors’ role etc (HMJ)
5) The upcoming course in academic legal writing (IM/TML)
6) The JurForsk conference 2016.
a. Topics?
7) Next meeting Monday November 30, 2015, 12-15
a. Who will host the next meeting?
8) AoB.
Ad 1)

Godkendt.

Ad 2)

JurForsk har ikke store ændringer i økonomien. Der er omkring 243.000 DKK at bruge
i 2015.
Det blev kort drøftet, hvorledes midlerne bedst kan anvendes. Kurset i Academic
Legal Writing flyttes til foråret 2016, og der vil derfor kun komme et meget
begrænset træk på JurForsk-midlerne i 2015. En del af budgetmidlerne er derfor
blevet overført fra 2015 til 2016.
Det blev foreslået, at der i 2016 udbydes en Postgraduate konference via JurForsk.
KU (IM) vil gerne være tovholder på arrangementet.
NDFT fortalte, at der var et stort ønske om et dansk kursus i artikelskrivning blandt
de ph.d.-studerende ved AU. I første omgang tilgodeses dette behov formentlig
gennem kurset Academic Legal Writing, som også kommer til at indeholde et spor på
dansk (dag 3 – se punkt 5).
Mulighederne for at udbyde et netværksarrangement med fagligt indhold, som
tidligere er udbudt med succes, blev ligeledes efterspurgt. KØ tager kontakt til Sten

Schaumburg-Müller, SDU, der tidligere har udbudt et sådant arrangement med
henblik på en gentagelse heraf.
Det blev foreslået, at man kunne udbyde en JurForsk Summer School, hvilket blev
meget vel modtaget af de ph.d.-studerende. IM (KU) ser nærmere på mulighederne
for at afholde en sådan.
Endelig blev det foreslået at lave et kursus, hvor de ph.d.-studerende giver hinanden
feedback på skriftlige indlæg under supervision af en eller flere seniorforskere. Det er
en kursusform, som er anvendt med succes internt på SDU (se punkt 3).
PBM oplyste, at der formentlig blev brugt lidt midler på et kursus fra AU, som er i
støbeskeen (transport og ophold for udenlandske forskere i forbindelse med kurset).
Ad 3)

AAU: Kursus til januar i European Law.
KU: European Criminal Justice, Emphirical Research Methods og Competition Law,
(Academic Legal writing – udskydes til 2016).
SDU: KØ arbejder på at gentage et sommerkursus i Law and Economics sammen med
Matthew Elsmore fra AU. Herudover redegjorde SDU’s repræsentanter for et internt
kursus, hvor de ph.d.-studerende for hinanden og en seniorforsker præsenterede en
problemstilling (eksempelvis deres problemformulering) både skriftligt og mundtligt,
hvorefter de gav feedback på hinandens problemstillinger under supervision af en
seniorforsker.
AU: PBM fortalte, at alle AU’s kurser er lagt på JurForsk’s hjemmeside, men at der
arbejdes på et nyt kursus på engelsk, og at det overordnede tema er metode.
CBS: SMD og TML redegjorde for et internt metodekursus (Videregående Juridisk
Metode og Retsfilosofi), der drives af de ph.d.-studerende, men hvor program og
litteraturliste er godkendt af seniorforskere. På kurset skal de ph.d.-studerende på
baggrund af litteraturen udarbejde et skriftligt indlæg, der fokuserer på dele af
litteraturen, og alle de ph.d.-studerendes præsentationer samles som et fremtidig
hjælpende værktøj til internt brug.

Ad 4)

Det blev drøftet, hvad man i praksis gør, hvis vejleder ikke er specialist inden for den
ph.d.-studerendes forskningsområde. Der var enighed om, at det er en opgave for
instituttet, og at løsningen bør være et tilbud om en bivejleder, men at det er
instituttets – og dermed ofte ph.d-koordinatorens og institutlederens – ansvar at
sikre, at det er legitimt at bede om en bivejleder. På flere af de deltagende
institutioner er det et krav, at der er 2 vejledere, mens det andre steder er frivilligt.

Det blev tillige drøftet, hvordan man som ph.d.-studerende i ovenstående situation
kan få viden om og blive introduceret til relevante faglige netværk. Det blev oplyst, at
der på JurForsk’s hjemmeside er oplysninger om forskellige netværksmuligheder
(http://jurforsk.dk/netvaerk/), og at de ph.d.-studerende ved at lægge deres
projekter ind på JurForsk’s hjemmeside gør det lettere for sig selv at blive set af
andre med lignende projekter/forskningsområder. Hvis nogen har kendskab til andre
relevante netværk, så send oplysninger til PBM, så de også kan komme på JurForsk’s
hjemmeside.
På AU er der indført en mentor-ordning bl.a. med henblik på at gøre det lettere at
blive en del af et socialt netværk, samt at blive introduceret for relevante
forskningsnetværk.
Det blev også anbefalet, at man som ph.d.-studerende orienterer sig efter relevante
seniorforskere på andre universiteter, som ved henvendelse kan hjælpe med en
introduktion til relevante netværk.
Ad 5)

IM redegjorde for, at det ikke havde været muligt at få den key note speaker til
Danmark i november, og det blev derfor besluttet at udskyde Academic Legal Writing
til foråret 2016. IM skriver ud med nye datoer, så snart den nævnte key note speaker
er på plads.
Det blev foreslået, at 3. kursusdag (den danske del) afholdes på CBS i forlængelse af
de 2 første dage. Når datoerne for de internationale dage på KU er på plads,
fastlægges det endeligt, om 3. dag kan afholdes på CBS. Der blev drøftet, om kurset
skulle holdes i hytter eller lignende udenfor København – det har KU haft succes med.

I forhold til den internationale del af kurset mangler der fortsat en international
redaktør, og alle medlemmer af JurForsk-bestyrelsen bedes melde relevante navne
ind til IM. MH foreslog Benjamin Sovacool, AU and Vermont Law School
Til brug for den danske del af kurset mangler der fortsat en litteraturliste. IM foreslog
dele af Skriftlig Jura. Alle medlemmer af JurForsk-bestyrelsen bedes melde forslag ind
til IM/TML.
Ad 6)

Foreløbige datoer for JurForsk-konferencen blev fastsat til 9. og 10. november 2016.
Der var enighed om, at det skulle være et 2-dages kursus, og at det om muligt
afholdes på Christiansborg. HMJ undersøger mulighederne herfor.
Der var enighed om, at dele af programmet skal gentages, da der vil være mange nye
ph.d.-studerende. Herudover kom der en række forslag til nye punkter, som kunne
blive taget op på JurForsk-konferencen:

•
•
•
•

Hvad kan ph.d.-udd. bruges til i erhvervslivet (aftagerperspektiv)
Medlemmer fra Innovationsfonden – oplæg
Hvordan man håndterer det sidste år af ens ph.d.-forløb
Goal mapping

Ad 7)

Næste møde afholdes på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, 30.
november 2015, kl. 12-15. KØ er vært og står for lokale, forplejning mv. (for
glutenfri/vegetar el. lign. – kontakt KØ), TML indkalder.

Ad 8)

I/A

/Troels Michael Lilja
(referent)

