
Agenda JurForsk board meeting, Wednesday, 3 February 2021, 08.30 AM (online) 

1. Approval of agenda and of the minutes from 9 September 2020 (TML) 
2. Status on PhD courses 2021 (all)  

a. Planned courses  
b. Follow-up on online courses autumn/winter 2020/21 (TN/all) 

3. New Jurforsk contract  
a. Approval of RUC as a new member 
b. Approval of the adjusted key in the contract 
c. AOB. 

4. JurForsk 2021 (all)  
a. Conference 2021 

5. Next meetings (all) 
6. AOB. 

 
Til stede: Thomas (AAU), Palle (AU), Lærke (AU), Kasper (AU), Troels (CBS), Mark (SDU), Helle 
(IFRO), Henrik (KU), Lisbet (RUC), Nina (SDU). 
 
Afbud: Kathrine (KU), Lotte (SDU), Kicki (AAU). 
 
Ad 1. Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
Ad 2a. AU: Alle kurser er annonceret via hjemmesiden. AAU: Intet nyt. CBS: Kursus i skatteret (er 
annonceret), KU: HPO følger op på, om alle kurser er annonceret via JurForsk, RUC: Intet nyt. SDU: 
Kursus i formueretlige emner udbydes i forår/sommer.  
 
Det blev drøftet, at alle kurser i videst mulige omfang bør udbydes gennem JurForsk, således at de 
fremgår af hjemmesiden. Undtaget herfra er de obligatoriske kurser om forskningsetik, som alle 
universiteter er forpligtede til at udbyde. Også formidlingskurser er velkomne, men de ph.d.-
studerende skal være opmærksomme på, at det ikke er alle universiteter, der giver ECTS-points for 
formidlingskurser. 
 
Ad 2b. TN, der var tovholder på onlinekurserne udbudt i efteråret 2020, kom med en 
opfølgning/evaluering af de gennemførte kurser. Generelt er kurserne blevet meget vel modtaget, 
og de er blevet evalueret meget positivt af de ph.d.-studerende. 

I alt lykkedes det at gennemføre 5 kurser med 8-35 deltagende ph.d.-studerende (99 i alt).  

Domme som retskilde i juridiske ph.d.-afhandlinger (35 deltagere) – Mere end 90 % vil anbefale 
kurset. Ønsker: Mere EU/EMRK, lidt mere sparring. 

Forskningsspørgsmål, problemfelt og hypotese (12 deltagere). Mere end 80 % evaluerede kurset 
som godt/meget godt. Meget personlig sparring, projektnært. Ønsker: Mere tid, evt. 2 dage.  

Retsdogmatik, god forskningspraksis og kvalitetskriterier (22 deltagere). Ønsker: Lidt mere tid til 
diskussioner med oplægsholder ønskes. 



Komparativ ret i juridiske ph.d.-afhandlinger (12 deltagere): Mere end 80 % evaluerede kurset 
godt/meget godt. Gruppearbejdet var særlig godt. Ønsker: Lidt mere tid til diskussion med 
oplægsholdere ønskes.  

Law, economics and politics – interdisciplinary approaches to legal research (8 deltagere), Næsten 
80 % evaluerede kurset godt/meget godt. Udfordring at kurset kører på engelsk. Der var enighed i 
bestyrelsen om, at det ikke bør være et problem for ph.d.-studerende, at et kursus afholdes på 
engelsk, men at det ift. tværfaglighed til områder, hvor man ikke kender fagtermerne, kan give 
særlige udfordringer.  

Generel feedback til arrangører af (online-)kurser: Hold pauser, pas på med antallet af deltagere, 
tag udgangspunkt i projekterne – det bliver værdsat. Stort ønske fra deltagerne om gentagelse af 
flere af kurserne. 

Ad 3a. RUC blev formelt godkendt som nyt medlem. Velkommen til! 
 
Ad 3b. Samarbejdsaftalen blev tilpasset, således at: 
1) De nødvendige fællesudgifter fremadrettet sænkes fra 200.000 DKK p.a. til 180.000 DKK p.a.   
2) AU’s andel af fællesudgifterne falder fra 10/30 til 9/30, og RUC indtræder med 1/30. 
3) Da opkrævningerne for 2021 er sendt ud, får de nye fordelingstal og fællesudgifter først virkning 
fra 2022. 
4) Der indføres hjemmel til, at bestyrelsen kan beslutte, at institutionernes kontingent sættes i bero 
for et efterfølgende år, hvis økonomien tillader det. 
 
PBM udarbejder en tilpasset samarbejdsaftale efter ovenstående kriterier, og VIP-medlemmerne 
sørger for at returnere underskrifter fra de underskriftsberettigede til PBM hurtigst muligt. 
 
Ad 3c. Muligheden for passivt medlemskab blev drøftet. Baggrunden er, at IFRO pt. ikke har nogen 
indskrevne ph.d.-studerende. Bestyrelsen fandt det ikke nødvendigt at indføre en passus om passivt 
medlemskab. Der var enighed om, at et eller flere af samarbejdsaftalens medlemmer i en periode 
kan undlade at deltage i bestyrelsesmøder og bestyrelsens øvrige arbejde i en situation, hvor 
institutionen ikke har indskrevne ph.d.-studerende. Der var tillige enighed om, at en passiv 
institution fortsat betaler sin andel af fællesudgifterne, og at alternativet er at opsige sin deltagelse 
i samarbejdsaftalen. 
 
Ad 4a. JurForsk-konferencen: Bestyrelsen var enige om at arbejde for at gennemføre konferencen i 
november 2021. TML vil tage kontakt til relevante kontakter på Christiansborg med henblik på at få 
fastlagt mulige datoer.  
 
Ad 5. Næste møde afholdes 27. april 2021 kl. 12:00-15:00. Mødet afholdes online, og det er indkaldt. 
 
Ad 6. AU: PBM gav en reminder om, at alle udbudte ph.d.-kurser bør udbydes gennem JurForsk, og 
at antallet af udbudte kurser af de enkelte institutioner bør afspejle antallet af indskrevne ph.d.-
studerende på de enkelte institutioner.  
 



KU: HPO fortalte, at der har været en international evaluering af ph.d.-skolen på KU. Der er lavet et 
forslag om et mere struktureret ph.d.-skoleforløb, hvor hele forløbet sættes i fastere rammer. 
 
TML sender en mail med forslag til indkaldelse af nye kurser. Alle VIP-medlemmer bedes opfordre 
kollegaerne til at arrangere nye kurser (online/tilstedeværelseskurser eller en kombination heraf). 
 
 
/Troels Michael Lilja 
(referent)  
 


