Referat af bestyrelsesmødet i JurForsk den 1. december 2014
Til stede:
AU: Palle Bo Madsen og Peter Nick Storm Stausholm, SDU: Michael Herborn, CBS: Troels Lilja og Sarah
Maria Denta, KU/LIFE: Helle Tegner Anker (forlod mødet efter pkt. 5), AAU: John Klausen og KU: Iryna
Marchuk og Clement Salung Petersen (referent)
Fraværende: Ole Hammerslev (SDU) og Julia Ballaschk (KU)
Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Godkendelse af dagsorden
Ny konstitutering af bestyrelsen
Revision af JurForsks retningslinjer for ECTS (HTA)
Evaluering af JurForsk-konferencen afholdt i november 2014
JurForsks økonomi
JurForsk 2015
Bestyrelsesmøder 2015
Eventuelt

Ad 1:
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2:
CSP udtræder af JurForsks bestyrelse i forbindelse med, at han fratræder som vice-ph.d.-skoleleder på
KU/JUR. Bestyrelsen bød velkommen til KU’s nye medlem af JurForsks bestyrelse, lektor og ph.d.-skoleleder
Iryna Marchuk.
Bestyrelsen konstituerede sig med Troels Lilja (CBS) som ny formand.
Ad 3:
Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde, hvor HTA vil præsentere et udkast, jf. referatet fra
bestyrelsesmødet den 16. september 2014.
Ad 4:
Bestyrelsen drøftede konferencen i lyset af de modtagne evalueringer. Der var enighed om, at konferencen
var vellykket, og at konference med fordel kan gentages om ca. 2 år, dvs. i efteråret 2016.
Bestyrelsen noterede, at alle konferencens emner var relevante, og at de ph.d.-studerendes arbejde i
fagligt opdelte grupper havde fungeret godt. Næste gang kan der med fordel være mere arbejde i sådanne
grupper i løbet af konferencen. Kravet om posters var blevet godt modtaget, og næste gang kan der med
fordel arrangeres en egentlig poster-udstilling i tilknytning til konferencen. De sociale rammer for
konferencen kan forbedres ved at anbefale deltagerne at bo på et bestemt hotel.
Ad 5:
PBM orienterede om JurForsks økonomi. JurForsk forventes at komme ud med overskud i 2014.
Ad 6:

I forlængelse af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde redegjorde CSP og IM for KU’s erfaringer med
kurser i ”scientific writing”, ”flowwriting”, ”academic writing” m.v. Kvaliteten af de generelle (ikke-juridisk
specifikke) kurser, som KU har afholdt herom i de sidste 3-4 år, har været meget svingende. På denne
baggrund har IM i år udviklet et kurset ”Introduction to Academic Legal Writing”, der er målrettet jurididske
ph.d.-studerende. IM fortalte nærmere herom og udleverede en beskrivelse af kurset.
Bestyrelsen fandt, at det kunne være relevant for JurForsk at organisere et lignende kursus i 2015, som med
fordel kan have et ”internationalt” spor målrettet phd-studerende, der primært publicerer på engelsk, og et
”nordisk” spor målrettet phd-studerende, der skriver på dansk. Dette kunne give mulighed for i hvert fald
30 deltagere. IM vil invitere Karsten Naundrup Olsen med til næste JurForsk-bestyrelsesmøde med henblik
på en nærmere drøftelse af, hvordan et sådant kursus kan organiseres i november 2015.
Ad 7:
Bestyrelsen aftalte følgende møder i 2015:
 Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 12-15 på CBS
 Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 12-15 (sted ikke fastlagt)
 Tirsdag den 15. september 2015 kl. 12-15 (sted ikke fastlagt)
 Mandag den 30. november 2015 kl. 12-15 (sted ikke fastlagt9
Ad 8:
Peter (AU) og Julia (KU) har valgt at udtræde af JurForsks bestyrelse i forbindelse med, at de skal aflevere
deres ph.d.-afhandlinger. Peter oplyste, at de ph.d.-studerende i Aarhus har peget på en ikke-dansktalende
ph.d.-studerende som sin afløser. IM og CSP oplyste, at de ph.d.-studerende i KBH vistnok også har peget
på en ikke-dansktalende ph.d.-studerende som afløser for Julia. Bestyrelsen var enige om at være
imødekommende over for, at der (også) kan tales engelsk på JurForsks bestyrelsesmøder. Mødereferaterne
udarbejdes dog fortsat på dansk.
/Clement Salung Petersen
(referent)

