Referat fra JurForsk board meeting, Wednesday, December 6, 2017 at 12.00 at University of Aalborg,
Juraens hus, Niels Jernes Vej 6 B, 9220 Aalborg Øst , Room 102.
Til stede: Anne Mørk Pedersen, AAU, Søren Sandfeld Jakobsen, AAU, Heidi Sander Løjmand, SDU, Kim
Østergaard, SDU, Palle Bo Madsen, AU og Troels Michael Lilja, CBS.
Afbud: Helle Tegner Anker, KU-Science, Sandie Nøhr Nielsen, CBS, Nana Harbo, AU, Sebastien Nicolas Lorion,
KU og Iryna Marchuk, KU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approval of agenda and of the minutes from August 28, 2017 (TML)
JurForsk’s economy – status 2017 and budget for 2018 (PBM)
Status on PhD courses 2017 (all)
JurForsk Conference 2018 (all)
JurForsk Nordic – new member: Welcome to Karlstad Business School (TML)
Next meeting (all)
AoB.

Ad 1. TML bød velkommen til HSL, der er nyt ph.d.-medlem fra SDU. Dagsorden og referat blev godkendt.
Ad 2. Økonomien er god. Der er penge til at udbyde JurForsk-konferencen og også Academic Legal Writing i
2018. Herudover er der plads til nye initiativer. Det blev nævnt, at der stadig er mulighed for at søge om
penge til rejse og ophold for udenlandske oplægsholdere i forbindelse med nye kurser. Bestyrelsen
besluttede, at der fremadrettet også efter omstændighederne kan bevilges penge til udenlandske
oplægsholderes rejse og ophold i forbindelse med eksisterende genudbudte ph.d.-kurser. JurForsk betaler
ikke honorarer til oplægsholdere. Det blev drøftet, om JurForsk kan støtte udvikling af blended learning
og/eller online-kurser. Der blev ikke taget endelig stilling til spørgsmålet, men hvis der er tale om en aktivitet,
der vil blive til gavn for alle danske juridiske ph.d.-studerende, og der kommer en konkret henvendelse fra
en eller flere, der vil arbejde med det, vil der blive set positivt på det.
Ad 3. AAU+CBS-kursus på vej i EU-ret. Kurset udvikles og udbydes af SSJ, AAU og Jan Trzaskowski, CBS i
efteråret 2018. AAU udbyder yderligere et Socialretskursus i forbindelse med en forvaltningsretskonference
i januar 2018. AMP undersøger mulighederne for at lave et ph.d.-kursus i børneret i forbindelse med en
børneretskonference på AAU fra 28.-30. november 2018. AU: Basic course in different legal scientific
methods i juni 2018, CBS: Law & Economics kursus 7. og 8. december 2017, selskabsretskursus i 2018. SDU:
Jakob Juul-Sandberg, SDU og KØ, SDU udbyder i foråret 2018 et formueretligt kursus, nærmere følger.
Ad 4. JurForskkonference 2018:
Det blev besluttet at prøve at holde JurForsk-konferencen på Christiansborg igen, men som tidligere besluttet
i en sidebygning, så sikkerhedsniveauet ikke er så højt som sidst. Kim tager kontakt til Mette Reissmann med
henblik på at få adgang til Ridehusbygningen til konferencen primo november 2018. Kim vender tilbage med
datoer hurtigst muligt. Når datoerne er meldt ud, bedes alle bestyrelsesmedlemmer sørge for at orientere
VIP’er og ph.d.-studerende på deres institution med henblik på at undgå, at andre arrangementer placeres
på samme tidspunkt denne gang.
Herefter blev det drøftet, hvilket indhold, der skal være på den kommende konference. Generelt var der stor
opbakning til at fortsætte den linje, der er lagt på de tidligere konferencer, men at der alligevel foretages
nogle justeringer.
Punktet om karriereveje efter ph.d. skal gentages, men der skal være større fokus på at få
oplægsholdere/aftagere, der rent faktisk aftager ph.d.’er, fordi de skal bruge den faglige kompetence, som
man opbygger under ph.d.-uddannelsen. Det blev drøftet, at det kunne være en god idé at invitere
udenlandske oplægsholdere/aftagere. Der er et ønske fra de ph.d.-studerende repræsentanter om, at

oplægsholderne på JurForsk-konferencen gerne må være nogen, de ikke møder på de almindelige ph.d.kurser. Et eksempel på en sådan oplægsholder kunne være Retspræsidenten på Frederiksberg, som er
adjungeret professor på AAU og involveret i retshjælp mv. på CBS.
Der er fra ph.d.-repræsentanterne et ønske om at få et oplæg om formidling. Dette kunne eksempelvis være
et oplæg om, hvordan forskning kan formidles, eller om overvejelser i forbindelse med publicering om, om
noget skal noget publiceres som forskning eller som formidling (UfR og Juristens essay-sektioner, kronikker,
etc.). Et andet emne i forbindelse med formidling, som ph.d.-repræsentanterne ytrede ønske om, var et
oplæg om, hvordan man som ph.d.-studerende møder journalister. AMP foreslog, at Eva Greibe fra AAU
kunne holde et oplæg. Hun har i AAU-regi holdt et oplæg om ”Strategisk kommunikation som middel til at
forebygge en tur i mediemøllen”. PBM foreslog Jens Hartig Danielsen, der har erfaring fra forskningsverdenen
og nu er dommer. TML nævnte Malene Wind, KU, som en mulig oplægsholder om punktet, da hun også har
været igennem ”mediemøllen”. En eller flere af ovenstående oplægsholdere kan kombineres med erfaringer
fra JurForsk-bestyrelsens VIP-medlemmer, som alle har erfaringer at dele i forhold til kontakten med
journalister.
Et punkt, der yderligere kom op i forbindelse med formidling, er, at de ph.d.-studerende på AU og CBS trænes
i at formidle deres forskning til erhvervsliv og/eller academia. På AU sker en hurtig præsentation af
projekterne under navnet ”Fast and the furious” og på CBS dystes der om at være den bedste formidler under
navnet ”Pitch your PhD”. En mulig oplægsholder om at formidle sin forskning kort og præcist kunne være
Dana Minbaeva, som står for ”Pitch your PhD” på CBS.
I forhold til formidling blev det tillige drøftet at have et oplæg om vigtigheden af at forstå sin målgruppe,
således at formidlingen tilpasses den enkelte situation bedst muligt.
Der er fra de ph.d.-studerende et ønske om, at der afsættes tid i programmet til at få input fra de ph.d.studerende om, hvilke ph.d.-kurser der efter deres opfattelse skal udbydes i JurForsk-regi fremadrettet med
henblik på at få iværksat udvikling af kurser, der afspejler efterspørgslen. Det blev foreslået, at de deltagende
ph.d.-studerende bliver inddelt i grupper, hvor de får mulighed for at debattere dette med efterfølgende
plenumdiskussion.
Når noget skal ind, skal noget andet ud, og bestyrelsen lagde op til, at emnerne Goal Mapping, Legal politics,
internationale ph.d.-studerende, networking, finishing your PhD og Industrial PhDs skal udgå af det
eksisterende program i det omfang, der ikke er plads til dem i det nye program.
Det blev vedtaget, at TML på baggrund af ovenstående udarbejder et udkast til program, der rundsendes til
kommentering. Alle bedes melde ind, hvis de har forslag til oplægsholdere på de enkelte punkter, således at
vi kan prioritere, og så vi hurtigst muligt kan få bemandingen på plads.
Ad 5. PBM og TML orienterede om, at Karlstad Business School er indtrådt i kredsen af JurForskNordicmedlemmer. Velkommen til Karlstad Business School.
Ad 6. Næste møde: Primo marts – TML udsender en Doodle snarest muligt.
Ad 7. PBM orienterede om, at AU.dk får nyt hjemmesidedesign. Da Jurforsk.dk er en del af AU.dk, ændres
det grafiske udseende også på JurForsks hjemmeside. Det nye design vil blive implementeret i løbet af de
kommende uger.
Der var et ønske fra de ph.d.-studerende om, at der blev etableret et chat-forum, hvor de ph.d.-studerende
kunne udveksle information om nye kurser, hvor de kunne drøfte behovet for nye kurser mv. Det blev
besluttet, at der skulle oprettes en Facebook-gruppe til formålet, og at AMP, HSL og TML bliver

administratorer fra starten af. Det blev indskærpet, at der skal holdes en god tone i forummet. HSL opretter
gruppen og inviterer.
Troels Michael Lilja/Referent

