
Minutes JurForsk board meeting, Thursday, 2 September 2021, 12.00 AM (online) 
  

1. Approval of agenda and of the minutes from 10 May 2021 (TML) 
2. Welcome to new members of the board (TML) 
3. JurForsk’s economy – status (PBM) 
4. Status on PhD courses 2021 (all)  

a. Planned courses (all) 
b. Previous courses – which courses should run again? (all) 

5. JurForsk 2021 (all)  
a. Conference 2021 
b. Program 
c. Speakers? 
d. Location? 
e. AOB 

6. New course plan at KU (HPO) 
7. Next meetings (all) 
8. AOB. 

 
Til stede: Helle, IFRO, Lisbet, RUC, Lotte, SDU, Henrik, KU, Palle, AU, Jesper, AU, Kasper, AAU, Amalie, CBS, 
Troels, CBS, 
Afbud: Nina, SDU, Thomas, AAU, Lara, KU 
 
Ad 1) Referat og dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at tage punktet om vært for konferencen 
sammen med resten af punkt 5. 
 
Ad 2) Amalie Toft Bentsen blev budt velkommen som ny ph.d.-repræsentant for CBS, og der blev lavet en 
kort præsentationsrunde. 
 
Ad 3) Økonomien er god. Største post i 2021 bliver konferencen til november. 
 
Ad 4a) AU: Alt annonceret via JurForsk.dk, CBS: Intet nyt, AAU: Muligt ph.d.-spor til januar-konference i 
forvaltningsret, JHSK efterspurgte Master Class. TML sender forespørgsel ud sammen med mail om nye 
kurser. KU: Kursusplan, se pkt. 6. HPO og PBM drøftede ECTS-udfordringer på enkelte kurser. HPO arbejder 
på en proces, hvor JurForsk inddrages i ECTS-processen, så det ikke giver problemer fremadrettet. RUC: 
Potentiale for kursus i kirke/religionsret. Dette udskydes til januar eller foråret 2022. SDU: Alt lagt på 
jurforsk.dk. 
 
Ad 4b) Listen over kurser, som de ph.d.-studerende gerne vil have genudbudt blev gennemgået. Det blev 
besluttet, at TML og PBM finder ud af, hvem der tidligere har udbudt kurserne: 
 
- Comparative Law: Theory, Methods and Practice 
- Concepts of Justice in Legal Research 
- EU-retlig teori, metode og praksis 
- Researching EU Law 
- Retsfilosofisk ph.d.-seminar 
- Søgning efter danske, norske og svenske kilder 
 



Med henblik på eventuelt genudbud. Hvis ikke disse VIP’er kan udbyde kurserne igen, overvejes det om andre 
kan påtage sig opgaven. Der var desuden et ønske om et mere udvidet metodekursus i skandinavisk ret. Dette 
efterspørges i mail til VIP for efterår 2021. TML laver et udkast. 
 
Ad 5a-d) LC redegjorde kort for status ift. Christiansborg. TML havde forud for mødet sendt et muligt scenarie 
for, hvordan programmet kunne sammensættes med de udfordringer, der var opstået. Der var opbakning til 
at gennemføre konferencen på Christiansborg med Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) som vært, oplægsholder 
og rundviser på dag 2, og at programmet starter lidt senere mandag, men til gengæld lidt tidligere tirsdag, 
hvor dagen sluttes af med rundvisning i Folketinget og i Højesteret. Der udestod ganske få bekræftelser på 
oplægsholdere. Konferenceprogrammet sendes ud i endelig version (ansvarsfordeling og publicering), når de 
sidste oplægsholdere er bekræftet. 
 
Ad 6) HPO fremlagde den nye kursusplan for juridiske ph.d.-kurser på KU. Formålet er at skabe en lettere 
adgang til relevante ph.d.-kurser af høj kvalitet. Kurser skal ikke være noget, der blot skal overstås. Forventes 
at træde i kraft i 2022. Der var gennemgående positive bemærkninger til programmet, og det blev aftalt at 
Jurforsk-bestyrelsen på næste møde fremlægger ph.d.-kursusprogrammer fra alle universiteter med henblik 
på at kortlægge de obligatoriske elementer i de enkelte ordninger og drøfte mulige samarbejdsaftaler om 
disse. 
 
Ad 7) TML udsender en Doodle med mulige mødedatoer primo december 2021. 
 
Ad 8) JHSK orienterede om, at 2 kurser var blevet udbudt samtidig, og at det ene kursus havde kannibaliseret 
det andet. Det blev drøftet, hvad vi fra JurForsk’s side kan gøre, for at det ikke sker i fremtiden. Der var 
enighed om, at obligatoriske (fælles) kurser fremadrettet bør annonceres på hjemmesiden i så god tid, at 
andre kursusudbydere kan se, hvis der er risiko for kollision mellem kurserne. Vi tager en drøftelse af 
mulighederne på næste møde. 
 
JHSK orienterede om, at flere ph.d.-studerende har efterspurgt, at kursusbeviser, hvor JurForsk har godkendt 
ECTS-værdier er markeret som JurForsk-kurser, så det klart fremgår, at ECTS er godkendt af JurForsk. TML 
foreslog, at de ph.d.-studerende sørger for at tage screenshots af programmer, kursusbeskrivelser og 
litteraturlister fra de kurser, de tilmelder sig. Da det er de ph.d.-studerende, der skal kunne bevise over for 
egen ph.d.-skole, at der er tale om kurser med JurForsk-godkendelse af ECTS-points, er det den mindst 
arbejdstunge måde at løse problemet på. 
 
/Troels Michael Lilja 
(referent) 
 
 
 
 


