Referat af bestyrelsesmøde i Jurforsk mandag den 27. februar 2012

Sted:

Juridisk Institut, Syddansk Universitet.

Til stede:

Palle Bo Madsen (AU), Ayo Næsborg-Andersen (SDU – referent), Christina
Tvarnø (CBS), Lasse Baaner (Sciense/KU), Helle Tegner Anker (Life – KU),
Emil Greve (AU), Martin Poulsen (AAU), Clement Petersen (KU) og Karsten
Naundrup Olesen (SDU).

Afbud:

John Klausen (AAU) og Sophia Tarrow (KU).

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://www.jura.au.dk/forskning/jurforsk/phd-kurser/.
a. Konkret er der en henvendelse om et kursus i teorier om folkeret/international
law med f.eks. inddragelse af Kelsen og Dworkins teorier, jf. mail fra Palle af
18/1 2012.
b. Ønske om udbud af et engelsksproget phd-kursus vedr. juridisk
forskningspraksis.
5. Temadag maj 2012.
Det tidligere udsendte program og kommentarer til dette vedlægges som bilag 1 og 2.
Det er forventningen at vi på mødet i fællesskab kan få programmet endeligt på plads,
inkl. få fordelt hvem der sikrer oplægsholdere til de enkelte punkter.
6. Eventuelt.

Referat:
ad pkt. 1:
Dagsorden godkendt.
ad. pkt. 2:
Den engelske version af hjemmesiden er aktiv.
Jurforsk er nu blevet økonomisk selvstændige, da bevillingen er udløbet. Det resterende beløb
fra FI-bevillingen er ved at blive ført tilbage. Hvordan de enkelte institutioner rent praktisk
skal betale vil blive meldt ud i løbet af foråret, således at der kan skaffes penge til anvendelse
i forbindelse med afholdelse af temadagen i maj 2012.
ad pkt. 3:
KNO: Den arbejdsgruppe, der blev nedsat på sidste års fælles-nordiske møde har aldrig været
indkaldt. Den fælles-nordiske hjemmeside er blevet oprettet, men det er tvivlsomt hvor
tilgængelig den er. Men der er dog sket et stille fremskridt, idet Torbjörn Ingvarsson har

indkaldt til møde i Uppsala d. 20. marts. KNO, Emil og Sophia tager med. KNO forespørger
om John vil med.
Dagsorden til mødet fokuserer på oprettelse af engelsksprogede ph.d.- kurser. Oplægget ser
ud til at opfordre til at kurserne bliver skabt i samarbejde mellem de forskellige institutioner.
Med henblik på at den danske delegation kan tale på Jurforsks vegne blev aspekter af det
nordiske samarbejde drøftet:
Enighed om, at det i første omgang er vigtigst at få løbet samarbejdet gennem at få (videre)udviklet platformen til annoncering af kurser.
Platformen skal meget gerne rumme en nyhedsmail-funktion. Endvidere kan den måske
anvendes til at skabe kontakter forskerne imellem ift. de enkelte kurser.
Måske kunne platformen også bruges til at gøre processen med at skabe et kursus nemmere,
ved f.eks. at vise interesse fra ph.d.studerende.
Drøftet hvad perspektiverne for samarbejdet er; blot fælles annoncering eller mere udviklet,
eksempelvis med en styregruppe/ankerpersoner som sikrer fremdrift i samarbejdet, herunder
ikke mindst holder øje med hvilke kurser der kan være behov for, og arbejder for at miljøet
gennemfører disse. Enighed om at Jurforsk gerne ser et udviklet samarbejde, men at dette kan
have lange udsigter (vise sig umuligt). Derfor starter vi i det midre.
PBM: Jurforsk har udbetalt 30.000 kr. til igangsætning af det nordiske Jurforsk-samarbejde,
herunder specielt den fællesnordiske hjemmeside.
KNO beder Torbjörn om at lave en præsentation af hjemmesiden på mødet.
ad pkt. 4:
Christina: EU Legal Method(s) på CBS var særdeles populært i efteråret (fokus på EU-ret
som helhed, ikke en national vinkel). Drøftet om der er behov og mulighed for flere kurser på
området?
Muligt forslag til ”supplerende” kursus: EU-rettens påvirkning af national ret. Martin hører
på AAU, om der evt. kan ske en gentagelse af et tidligere kursus, gerne foråret 2013. Hvis
ikke det kan lade sig gøre vil PBM undersøge, om AU kan afholde det.
ad pkt. a:
Den indkomne forespørgsel drøftet. Forekommer ganske snævert afgrænset, men måske en
mulighed på skandinavisk plan. KU/CBS kigger på det og melder tilbage.
ad pkt. b:
Clement: Behov for engelsksproget kursus vedr. juridisk forskningspraksis. Skal være
anvendelsesorienteret, f.eks. med eksempler fra tidligere afhandlinger. KU afholder fem femtimers sessions i dette semester. Opfordring til at et lignende kursus bliver afholdt i
samarbejde med andre institutter. Evt. en dag i Århus og en dag i København i løbet af det
samme semester.
Emil: Jonas Christoffersen har afholdt sådan et kursus for et par år siden. Var måske lidt for
konkret orienteret.

Christina: Måske brug for et kursus i den skandinaviske ”hands-on” tilgang til den
retsdogmatiske metode.
KNO: SDU laver et kursus om ”Introduction to Scandinavian Law”, efterspurgt af
Universität Hamburg. Bliver gennemført i efteråret, og udbydes så snart programmet er
færdigt.
Kursus-udbuddet i øvrigt:
Det tidligere kursus i Komparativ Ret i Lund eksisterer desværre ikke længere.
PBM udsender nyt call baseret på materialet fra sidste call. Sendes ud til Jurforsks
medlemmer, som så sender det videre til deres respektive institutioner.
ad pkt. 5:
Kommentarer til det udsendte program:
Forslag fra Sophia om et indslag om hvordan man tackler henvendelser fra medierne. Kan
evt. kobles til indslaget om ”How to communicate your research to a non-scientific audience”.
Clements kommentarer: (se bilag 2 til dagsorden).
Christina: Forslag om indlæg om ”hvad er videnskab? Hvordan kan du bidrage til
udviklingen af videnskaben?” (På et lavpraktisk niveau). (Kan evt. kobles op på hvad man
kan bruge ph.d. uddannelsen til)
Clement laver et udkast til en længere introtekst med fokus som i hans bilag.
Mulige personer til at holde oplæg om hvordan man kan tænke strategisk ift. at bruge sin
ph.d. bagefter (og hvem kontakter dem):
 Kenneth Buhl (KNO): Militærjurist
 Martin Christian Kruhl (Martin): Advokat, tidligere erhvervs-ph.d.
 Thomas Gammeltoft Hansen (KNO): Seniorforsker ved DIIS
 Katja Dyvel (Christina)
Moderator (1. dags formiddag): Christina. Clement holder indledende oplæg.
Networking:
Lasse foreslår at DJØF kan forestå eftermiddagen. Lasse tager kontakt til DJØF. Christina og
Clement er facilatorer på dagen.
Praktisk:
Starttidspunktet rykkes til kl. 10 den første dag.
Ang. betaling: Festmiddag og indkvartering betales af de enkelte deltagere(s institutioner).
Forplejning i løbet af dagen betales af JurForsk. Evt. ved opkrævning af et fast beløb fra hver
deltager (så det ikke bliver valgfrit om man vil betale til festmiddagen).

Dag 2:
Introduktion til JurForsk + ønske om kurser (opfølgning på gruppearbejde fra dagen før?)
Doing research in a foreign country: KNO spørger Sophia + Fenella Billing (SDU).
KNO tager kontakt til oplægsholderen fra sidste gang (om pressehåndtering)
Besluttet at det stilles som krav for kursusbevis, at man indsender efterfølgende refleksion.
Derudover krav om, at man ved tilmelding oplyser emne for ens afhandling (projekttitel) +
hvor langt man er i forløbet.
ad pkt. 6:
Martin: AAU er ved at lave ”intromappe” til nye ph.d. studerende.
PBM undersøger muligheden for at lave nyhedsmail-funktion på Jurforsks hjemmeside.
Næste møde: Eftermiddag d. 2. maj (efter temadagen).

29. februar 2012,
Ayo Næsborg-Andersen

