Referat af bestyrelsesmødet i JurForsk onsdag den 15. januar 2014
Til stede: Clement Salung Petersen (KU), Palle Bo Madsen (AU), Julia Ballaschk (KU), Helene Maria Jensen
(AAU), Sarah Maria Denta (CBS), Michael Herborn (SDU)
Desuden deltog Karsten Naundrup Olesen (KU) i behandlingen af pkt. 5) og pkt. 6).
Afbud: Ole Hammerslev (SDU), Helle Tegner Anker og Lasse Baaner (KU/LIFE), Troels Lilja (CBS), John
Klausen (AAU), Peter Nick Stausholm Møller (AU)
Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Økonomisk status / budget 2014
3) Ph.d.‐kurser 2014
4) JurForsk‐konferencen den 12.‐14. november 2014
5) Fremtidig procedure for annoncering af ph.d.‐kurser
6) Workshop vedr. JurForskNordic.org
7) Eventuelt
Ad 1:
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2:
PBM havde før mødet fremsendt JurForsks økonomiske nøgletal. Heraf fremgik bl.a. følgende (alle beløb
ekskl. moms):
Der er i 2013 bogført følgende udgifter:
19.005,60 kr. til JurForsk‐konferencen 2012
125.000 kr. til udvikling af JurforskNordic.org
108.651 kr. til ¼ TAP
JurForsk har 208.163,4 kr. til rådighed i 2014.
Der var enighed om, at budgettet for 2014 foreløbigt ser således ud:
108.651 kr. til ¼ TAP
25.000 kr. til hosting af JurforskNordic.org
74.512,40 kr. til øvrige udgifter
208.163,40 kr. (i alt)

De sidstnævnte ”øvrige udgifter” vil navnlig omfatte udgifter til Jurforsk‐konferencen (jf. pkt. 4 nedenfor)
samt mindre udgifter til forplejning ved kick off‐seminaret den 27. januar 2014 (jf. pkt. 6 nedenfor).
Ad 3:
Kursusudbuddet blev drøftet.
PBM oplyste, at AU’s basiskursus del I (der normalt afholdes i januar måned) er blevet aflyst, mens AU’s
basiskursus del II udbydes som planlagt.
HMJ oplyste, at AAU vil udbyde tre ph.d.‐kurser i efteråret 2014: Et kursus om tredjemandshensyn, et
formueretligt kursus og et EU‐retskursus.
Flere stipendiater fremhævede, at de to tidligere udbudte ph.d.‐kurser i EU‐ret havde suppleret hinanden
godt, og at kurserne derfor bør genudbydes – eventuelt i fællesskab. SMD vil tage kontakt til Christina
Tvarnø, CBS, om at genudbyde det tidligere CBS‐kursus i EU‐ret, eventuelt i samarbejde med AAU og/eller
andre.
OH havde skriftligt meddelt, at han ikke havde hørt nærmere til de SDU‐kurser, som han omtalte på sidste
bestyrelsesmøde.
CSP oplyste, at han forventer, at KU udbyder yderligere 5 ph.d.‐kurser i 2. halvår 2014, som vil blive
annonceret i løbet af foråret.
SMD efterlyste et kursus i ”academic writing” / ”scientific writing”. CSP oplyste, at et sådant kursus indgår i
KU’s introduktionsprogram, og at KU også tidligere har købt et sådant kursus eksternt. Det tidligere kursus
modtog gode evalueringer, mens modtagelsen af det seneste kursus var mere blandet. Han nævnte, at
nogle af KU’s andre fakulteter udbyder et lignende kursus. Det blev aftalt, at Sarah Maria Denta ville
undersøge via www.phdcourses.dk, om der udbydes et sådant generisk kursus, som er åbent for deltagelse
for JurForsks stipendiater, og at vi på den baggrund på næste bestyrelsesmøde vil drøfte, om JurForsk
eventuelt bør tage initiativ til udbud af et sådant kursus i JurForsk‐regi.
Ad 4:
Den arbejdsgruppe, der blev nedsat på sidste bestyrelses møde, havde inden mødet sendt et foreløbigt
udkast til konferenceprogram, som blev gennemgået. Det blev drøftet, om konferencen burde
komprimeres og begrænses til 1½ dag. Der var imidlertid enighed om, at det faglige program kan bære 2
fulde dage, idet der bl.a. også planlægges en rundvisning på Christiansborg indlagt i programmet samt evt.
andre sociale aktiviteter, som kan understøtte netværksdannelse blandt de ph.d.‐studerende.
Der var enighed om, at konferencen er JurForsks væsentligste opgave i år, og at budgettet giver gode
muligheder for at gennemføre en flot konference efter samme model som i 2012, dvs. at deltagelse og
forplejning er gratis, mens deltagerne selv skal sørge for overnatning og transport.
Følgende blev aftalt:
1) Konferencen afholdes i Fællessalen i Folketinget (onsdag‐torsdag) og på KU (fredag)
2) HMJ påtog sig at stå for bestilling af Fællessalen samt undersøge mulighederne for forplejning i
Folketinget samt mulighederne for at arrangere en rundvisning på Christiansborg

3) CSP booker Kantinen på KU til fredag den 14. november og undersøger mulighederne for forplejning
dér
4) Ansvaret for at arbejde videre med at forberede de enkelte temaer blev i øvrigt fordelt som følger:
Tema I: CSP
Tema II: HMJ og JB
Tema III: CSP og PBM
Tema IV: CSP
Tema V – spor 1: CSP – Spor 2: OH (CSP taler med OH herom)
Tema VI: PBM
CSP vil sørge for at følge op og udarbejde et revideret udkast til program i lyset af de indkomne bidrag.
Ad 5:
Forslaget til ny procedure for annoncering af ph.d.‐kurser, der udbydes af de danske JurForsk‐institutioner
blev drøftet.
Der var enighed om, at alle kurser som udgangspunkt bør annonceres både på Jurforsk.dk og
JurforskNordic.org, men at den enkelte kursusudbyder – ved fremsendelse af kurset til annoncering på
Jurforsk.dk – kan frabede sig annoncering på den nordiske platform.
Der var desuden enighed om, at det er op til den enkelte kursusudbyder at bestemme, hvorvidt ph.d.‐
studerende fra de nordiske institutioner bag JurforskNordic.org kan deltage – og på hvilke vilkår. Dette
fremgår også tydeligt af de udarbejdede ”Guidelines for JurforskNordic.org”.
Der var også enighed om, at vores TAP‐bistand får udleveret login‐oplysninger til jurforsknordic.org for alle
de danske jurforsk‐institutioner, således at vedkommende kan oprette kurser på den pågældende
institutions vegne.
Ad 6:
Det foreløbige program for workshoppen blev gennemgået. Der var enighed om, at følgende vigtige temaer
bør drøftes på ”workshop II: Hvordan kan vi bedst udnytte www.jurforsknordic.org til at styrke det nordiske
samarbejde om forskeruddannelse?”:
‐ Hvordan sikres platformen udbredelse blandt alle nordiske ph.d.‐studerende?
‐ Hvordan sikrer vi, at alle institutioner så vidt muligt annoncerer deres kurser på platformen?
‐ Hvordan får vi udbredt platformen til de sidste nordiske institutioner?
Der var desuden enighed om at bede deltagerne komme med forslag til yderligere diskussionspunkter.
Ad 7:
Ingen bemærkninger.

/Clement Salung Petersen
19. januar 2014

