Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Tidspunkt: 21. august 2012, kl. 11.30 – 14.00.
Sted:

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra Jurforsk’s leder.
3. Orientering om det nordiske samarbejde.
4. Kursusudbud – drøftelse af det aktuelle udbud og forslag til fremtidige kurser. For aktuelle
kurser se: http://jurforsk.dk/phd-kurser/
5. Temadag, november 2012. Udkast til program vedhæftet.
6. Eventuelt.
Tilstede: Palle Bo Madsen (AU), Emil Greve (AU) Lasse Baaner (Science-KU), Martin Poulsen
(AAU), John Clausen (AAU), Ayo Næsborg-Andersen (SDU), Clement S. Petersen (KU) og
Karsten Naundrup Olesen (SDU).
Afbud: Helle Tegner Anker (Science-KU), Christina Tvarnø (CBS) og Sophia Tarrow (KU).

Til indledning orienterede LB om, at han har indleveret sin afhandling og derfor ikke længere
deltager som stipendiat i bestyrelsesarbejdet. Imidlertid aftalt at LB og HTA deler arbejdet og
møderne mellem sig indtil videre.
ad pkt. 1, Godkendelse af dagsorden:
Tilføjelse pkt. 2a: Optagelse af RUC i Jurforsk.
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, Orientering fra Jurforsks leder:
Hjemmesiden er for nylig blevet gennemgået/opdateret.
Med hensyn til oprettelse af nyhedsmail er der intet nyt; udviklingen sinkes af de vanskeligheder
der er fulgt i kølvandet på omstruktureringerne på AU af bl.a. administrationen.

Nye kursustilbud bliver løbende opdateret – programmer m.v. sendes til PBM.
Ang. økonomi: Alle deltagende institutioner har så vidt vides foretaget indbetaling for 2012. Der
har endnu ikke været udgifter i dette kalenderår, bortset fra betaling for en ¼ TAP til AU, men der
vil blive det i forbindelse med temadagen i november.
ad pkt. 2a, Optagelse af RUC i Jurforsk:
Der har været korrespondance med RUC, der ønsker at bliver optaget i Jurforsk (jf. drøftelse på
mødet den 2. maj 2012). PBM har udarbejdet Allonge til samarbejdsaftale. I den forbindelse også
udarbejdet forslag til nyt fordelingstal.
AAU har nu 9 ph.d. studerende. Derfor drøftedes nye fordelingstal, der blev vedtaget som følger:
- KU: 9
- AU: 9
- SDU: 4
- AAU: 3
- CBS: 2
- RUC: 2
- SCIENCE-KU: 1
De nye fordelingstal træder i kraft med start i 2013.
PBM præsenterer Allongen for RUC. Hvis RUC tiltræder denne, præsenteres den efterfølgende for
de resterende medlemmer, så der kan indhentes nye underskrifter.
Ang. økonomi: PBM undersøger hvordan årets budget ser ud, og om der kan overføres eventuelt
overskud til næste år.
ad pkt. 3, Orientering om det nordiske samarbejde:
KNO: Der er ikke sket noget siden sidst, men der er et møde i Uppsala d. 18. september. Fokus vil
være på hjemmesiden og nyhedsmailen. Derudover også en diskussion af mulighederne for at skabe
et forum hvor seniorforskerne til at udveksle idéer om kurser på tværs af landegrænser. KNO
arbejder videre med dette evt. form af en funktion knyttet til kursusplatformen, hvor såvel
seniorforskere som stipendiater kan komme med input.
Enighed om, at der er vigtigst at få kursusplatformen og gerne nyhedsmailen til at fungere som det
første. EG fremhævede, at det givet vil være nødvendigt at gøre et ekstra arbejde for at få
stipendiater vænnet til at anvende platformen.
Den nye nationale ph.d.-kursus-portal drøftet. P.t. er meldingen fra fakulteterne ved AU og SDU, at
portalen ikke burde få direkte indflydelse på den danske Jurforsk-portal. Det undersøges nærmere
hvorvidt den kan linkes videre op til den nordiske Jurforsk-portal.
ad pkt. 4, Kursusudbud:
CSP orienterede om, at der kommer et engelsk-sproget kursus i komparativ ret i foråret 2013. Vil
blive udbudt via Jurforsk.

Kommentar modtaget fra CT forud for mødet om et internationalt retsteori-kursus. Er så vidt kan
ses på vej igennem systemet, og vil blive udbudt næste år.
Ang. kurset Kvalitetskriterierne i juridisk forskning, som p.t. er udbudt med 1½ point. Er måske det
eneste kursus, som udbydes med et halvt point i Jurforsk regi, hvilket nok er lidt uhensigtsmæssigt,
men udenfor Jurforsk findes der dog en del kurser, som også udbydes med halve point. Enighed om
at man ved næste tilretning af retningslinjerne for ph.d.kurser opfordrer til at overveje, hvorvidt det
er hensigtsmæssigt at udbyde halve point, men der gøres ikke aktuelt noget ved problemstillingen.
Orientering fra KNO: P.t. 12 tilmeldte til Introduction to Scandinavian Law (stadig åbent for
tilmelding).
Drøftet om det var en god ide at samle kurser til egentlige moduler med f.eks. 10 ECTS point, som
det ses ved f.eks. summer schools i udlandet. Enighed om at vente til Århus har skudt deres nye
kursusudbud i gang i det nye år.
ad pkt. 5, Temadag:
Ang. punktet om networking (se også mail-korrespondence fra sommeren 2012): DJØF har meldt
afbud. CT og CSP står for punktet i stedet.
CSP vil inddrage seniorforskere (4-5 stk.), som har gode erfaringer med at netværke, og bede dem
holde et kortere oplæg hver.
Forslag om at lade kursisterne reflektere over egne netværksmuligheder efterfølgende på skrift.
Diskuteret hvorvidt det er en god ide at indarbejde en øvelse i programmet.
CSP udarbejder et mere konkret oplæg til punktet, retter programmet til og sender den endelige
version til PBM, som sender det videre på hjemmesiden. Når bestyrelsesmedlemmerne modtager
det endelige program, bedes de være aktive i deres formidling af kurset til stipendiaterne på
de respektive institutioner. Ligeledes bedes stipendiater i bestyrelsen formidle arrangementet
til de øvrige stipendiater.
Der indlægges et punkt sidst på den første dag, hvor deltagerne kan diskutere deres ideer/ønsker til
fremtidige Jurforsk kurser.
Forslag om at deltagere, der ikke bor i Kbh, opfordres til at bo på samme hotel. CSP undersøger om
KU har en aftale med hoteller i området.
Beslutning: Jurforsk dækker fortæringsudgifterne i forbindelse med arrangementet, inkl. middag om
aftenen første dag (der opkræves ikke deltagergebyr).
ad pkt. 6, Eventuelt:
Næste møde: I starten af november – KNO indkalder. Mødestart ønskes at være kl. 10:30.
AAU har fået forespørgsel om muligheden for at stipendiater, der ikke arbejder med en juridisk
afhandling, men alligevel ønsker at deltage i Jurforsk-kurser, kan gøre dette. Enighed om at sådanne
stipendiater gerne må benytte sig af kurserne, når stipendiaterne er indskrevet på en deltagende

institution. Det understreges, at Jurforsk udbyder juridiske kurser på phd-niveau, og eventuelle
ikke-juridiske stipendiater bør være opmærksomme på dette.

21. august 2012/
Karsten Naundrup Olesen

