
Minutes from JurForsk board meeting, Wednesday, 11 May 2022, 12.30 at University 
of Copenhagen 
 

1. Approval of agenda and of the minutes from 4 February (TML) 
2. Follow up 

a. PowerPoints from the conference (TML) 
b. Historical courses on JurForsk.dk (3 years) (PBM) 

3. JurForsk’s economy 
a. Status (PBM) 

4. Status on PhD courses 2022 (all) 
a. Planned courses (all) 
b. Status on previous courses that should run again (PBM/TML) 

5. JurForsk Plans for 2022 
a. Societal impact (NDL) 

6. PhD students outside the Universities 
a. A good model for UC students? (NDL) 

7. JurForsk Conference 2023 (all) 
a. Preliminary actions (all) 

8. Next meetings (all) 
9. AOB. 

 
Til stede: Henrik Palmer Olsen & Lara Ann Waters, KU, Lisbet Christoffersen, RUC, Nina Dietz Legind, SDU, 
Thomas Neumann, AAU, Palle Bo Madsen & Jesper Hede Schousen Kjeldgaard, AU, Amalie Toft Bentsen og 
Troels Michael Lilja, CBS LAW. 

 
Afbud fra: Lotte Helms, SDU, Helle T. Anker, IFRO, Kasper Bjerre Hendrup Andersen, AAU. 

 
Ad 1) Mødet blev indledt med en kort statusopdatering fra alle institutioner. Herefter blev dagsorden og 
referat fra mødet d. 4/2 2022 godkendt. 

 
Ad 2a) Alle PowerPoints er sendt til bestyrelsesmedlemmerne, som blev opfordret til at dele dem med 
deltagerne på JurForsk-konferencen 2021. 

 
Ad 2b) PBM orienterede om, at det nu er muligt at se kurserne, der har kørt i JurForsk-regi for de sidste 5 år. 
Fremadrettet vil der kontinuerligt ligge information om afholdte kurser, der er holdt 5 år tilbage. Når der er 
gået 5 år fra et kursus’ afholdelse, slettes det fra hjemmesiden. 
Initiativet skal hjælpe ph.d.-studerende med at kunne finde kursusbeskrivelser afholdt i JurForsk-regi fra hele 
deres indskrivningsperiode. 

 
Ad 3a) Status er, at JurForsk pt. har en opsparing på lige under 600.000 DKK. Det blev gentaget, at 
kursusarrangører meget gerne må ansøge om tilskud til rejse og indkvartering for udenlandske 
oplægsholdere i forbindelse med kurser udbudt gennem JurForsk. 

 
Ad 4a) Udgangspunkt: Alle kurser er annonceret på jurforsk.dk. Undtagelser: SDU: 2 nye kurser på vej, CBS: 
Kursus i retsøkonomi til afholdelse i november/december 2022, KU: En del kurser er indtil videre kun 
annonceret på https://jura.ku.dk/phd/english/courses/. RUC: LIC arbejder fortsat på at udbyde et kursus i 
kirke- og religionsret og måske et kursus i LAW and politics. AAU: Et formueretligt kursus på vej. 

https://jura.ku.dk/phd/english/courses/


Der var en kort drøftelse om ECTS-fastsættelse på ph.d.-kurser. JurForsk’s retningslinje er, at 1 ECTS-point 
svarer til ca. 25 timers arbejde. For at et kursus kan annonceres uden forbehold på jurforsk.dk er, at antallet 
af ECTS-points afspejler en sådan arbejdsbyrde. 

 
Ad 4b) PBM og TML har undersøgt, om det er muligt at genudbyde de kurser, som de ph.d.-studerende har 
efterspurgt. 

 
- 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 

 
Det har indtil videre kun været muligt at få et måske til udbud af Researching EU LAW, hvor PBM er i dialog 
med Karsten Engsig Sørensen og Tine Sommer, AU. Herudover vil HPO se på mulighederne for at genudbyde 
”Concepts of Justice in Legal Research”. 

 
Ad 5) NDL redegjorde for, at societal impact er blevet en vigtig parameter i forskningsverdenen. Societal 
impact kan således være et element i forhold til bedømmelsen af, om et projekt gives finansiering, og om en 
forsker ansættes/forfremmes. Det blev foreslået at lade emnet indgå i JurForsk-konferencen 2023. TML 
rundsendte konferenceprogrammet fra 2018, hvor punktet indgik, om end i mindre omfang. Bestyrelsen 
overvejer til næste møde, hvordan societal impact kan vinkles, så det får størst mulig værdi og aktualitet for 
de ph.d.-studerende. Bestyrelsen overvejer også til næste møde, om der er nogle oplagte oplægsholdere 
inden for temaet. LIC foreslog, at de juridiske ph.d.-studerende i højere grad end nu blev opfordret til at 
deltage i PhD Cup, som bl.a. sætter fokus på societal impact. 

 
Ad 6a) Det er kun SDU og RUC, der har ph.d.-studerende indskrevet fra University college. LIC og NDL 
udveksler erfaringer herom. 

 
Ad 7a) Det blev diskuteret, om næste JurForsk-konference skal finde sted allerede i foråret 2023 i stedet for 
som normalt i efteråret. Årsagen er, at der pt. er mange ph.d.-opslag på institutionerne, så der forventes at 
komme forholdsvis mange nye ph.d.-studerende i løbet af efteråret 2022 og primo 2023. Der var enighed om 
at implementere et punkt om societal impact i programmet (se punkt 5), og bestyrelsen overvejer mulige 
oplægsholdere til de emner, der følger af programmet fra 2018, som der tages udgangspunkt i. 

 
Ad 8) Næste møde afholdes på AU d. 10. august 2022. 

 
Ad 9) HPO orienterede om, at han stopper som prodekan for forskning på KU pr. 1. september 2022. HPO 
orienterede videre om, at KU benytter 4+4 og 3+5-ordningen til at rekruttere ph.d.-studerende. De 
institutioner, der har 4+4- og 3+5-studieordninger blev bedt om at sende dem til inspiration for andre. NDL 
orienterede om, at SDU udbyder ny jura-uddannelse i Esbjerg fra sommeren 2023. LIC orienterede om, at 
antallet af ansatte på RUC, der forsker helt eller delvist i jura er steget til 4. 

 
 

/Troels Michael Lilja 
(referent) 


