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18. november 2009

Referat af bestyrelsesmøde i JurForsk tirsdag den 17. november 2009

Til stede:

Tine Sommer (ASB), Karsten N. Olesen (SDU), Jens Elo Rytter (KU), Palle Bo Madsen
(AU) og Mette Tønder (referent)

Afbud:

Helle Tegner Anker (Life-KU), Anders Ørgaard (AAU) og Ruth Nielsen (CBS)

D A G S O R D E N:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af mødet den 8. september 2009
Valg af formand (jf. samarbejdsaftalen pkt. 3.2, 3.4 og 4.1.1)
Regnskab og budget – samt orientering om status for overdragelsesforretningen fra KU til
AU
Generel drøftelse af
a. kursusudbud, herunder engelsksprogede kurser
b. valg af (to) kursusansvarlige
c. hjemmesiden
d. fremtidigt arbejde – før og efter 31. december 2011
Fælles guidelines for ph.d.-afhandlinger i artikelform – Forslag fra ASB
ECTS point og kursusbeviser
Eventuelt

R E F E R A T:

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 8. september 2009
Referatet af bestyrelsesmødet den 8. september 2009 blev godkendt.

Ad 3. Valg af formand (jf. samarbejdsaftalen pkt. 3.2, 3.4 og 4.1.1)
Karsten N. Olesen blev valgt som ny formand for JurForsk.
Det blev diskuteret at formandskabet og andre bestyrelsesopgaver fremover bør gå på skift
mellem institutionerne, således at også de mindre institutioner involveres. På denne måde sikres et
bredt engagement fra alle institutioner og en bred opbakning til JurForsk styrkes.
Muligheden for at hver institution kan stille med en stipendiat som observatør til møderne blev
drøftet, og der var enighed om at åbne for denne mulighed. Det blev vedtaget at formanden
arbejder videre med dette.

Ad 4. Regnskab og budget – samt orientering om status for overdragelsesforretningen fra KU til
AU
Palle Bo Madsen orienterede om overdragelsesforretningen fra KU og visse problemer i
forbindelse hermed.
Regnskab og budget blev gennemgået. Generelt er økonomien sund, hvorfor forskellige initiativer
blev drøftet. Blandt andet blev det foreslået at holde flere forelæsninger med udenlandske
gæsteforelæsere. Ligeledes blev det foreslået, at man holder en ”kick-starts-dag” for samtlige
stipendiater med henblik på at klarlægge deres behov.
Oprettelse af en sikker, pålidelig og informativ database på JurForks’s hjemmeside over alle
stipendiaternes projekter med emner og søgeord blev vedtaget. Databasen kan blandt andet
bruges som net-working blandt stipendiater samt til oprettelse af work-shops. For at iværksætte
oprettelse af databasen, må der frikøbes yderligere TAP-bistand. Det blev vedtaget at opnormere
TAP-bistanden med yderligere en kvart eller halv TAP årligt, hvis der var behov.
For at sikre databasens validitet, blev det vedtaget, at der udpeges en kontaktperson på hver
institution. Denne kontaktperson skal komme med input til databasen, ligesom en central
tovholder på AU skal sikre løbende input og systematisering.
Karsten N. Olesen tager initiativ til at kontakte institutionerne omkring arbejdet med databasen,
der forventes at være klar ultimo maj 2010.
De midler (300.000,- ) der er bevilget til kvalitetssikring skal bruges inden udgangen af finansåret
2009. Såfremt midlerne ikke bruges, må vi søge om at få pengene overført til næste år.

Ad 5. Generel drøftelse af
a. kursusudbud, herunder engelsksprogede kurser
Det basis der er for udbud af fælles kurser forringes, hvis institutionerne udbyder obligatoriske
kurser kun for egne studerende, og institutionerne skal holdes fast på samarbejdsaftalens
intentioner.

Alle kurser, der udbydes at de deltagende institutioner, og som skal give ECTS point, skal
godkendes af JurForsk. Det forventes, at institutionernes ph.d.-skoleledere ECTS-normsætter
kurser i overensstemmelse med JurForsk’s retningslinjer
Det blev vedtaget at sende et signal om at engelsksprogede kursusudbud er velkomne.
Engelsksprogede kurser vil dog kun være relevante såfremt målgruppen ikke udelukkende er
dansk.

b. valg af (to) kursusansvarlige
Jens Elo Rytter blev valgt som kursusansvarlig for basiskurserne. Valg af den kursusansvarlige for
specialkurserne blev udsat til næste møde, hvor der eventuelt er udpeget nye medlemmer af
udvalget.
c. hjemmesiden
Der vil formentlig være et stigende behov for at have en engelsk version af vores hjemmeside, da
der er stadigt flere engelsk- og fremmedsprogede stipendiater. Det vil blive undersøgt, om der
med en opnormering af TAP-bistanden (jf. ovenfor) vil kunne skabes grundlag herfor.
d. fremtidigt arbejde – før og efter 31. december 2011
Punktet blev udsat til næste møde hvor forhåbentlig alle er til stede.

Ad 6. Fælles guidelines for ph.d.-afhandlinger i artikelform – Forslag fra ASB
Indførsel af fælles guidelines for afhandlinger i artikelform blev diskuteret. Der var enighed om, at
det kan forekomme, men der var ikke umiddelbart stemning for, at JurForsk skulle anbefale
ensartede retningslinjer herfor.
Det blev vedtaget at drøfte dette forslag som et tema på ph.d.-dagen.
Derudover blev det tilkendegivet, at også omfanget af ph.d.-afhandlinger kan drøftes på ph.d.dagen, da der nogle steder er en stigende tendens til at omfanget af afhandlingerne stiger kraftigt.
Det blev oplyst, at der på KU var taget initiativ til at imødegå denne udvikling.

Ad 7. ECTS point og kursusbeviser
Der gives normalt 1 til 2 ECTS point pr. dag for deltagelse i kurser, afhængigt af om man f.eks. skal
holde oplæg, har stor forberedelse eller blot være til stede på kurset. Fastsættelsen af antal ECTS
point på kurser i JurForsk regi skal respekteres af institutionerne.
Hvad angår andre kurser børe antallet af ECTS point kun være vejledende. Det vil i disse tilfælde
være hjemmeinstitutionen der afgør dette.

Ad 8. Eventuelt
•
•
•
•
•
•

Der holdes et nyt møde i februar 2010. Karsten N. Olesen indkalder til mødet
Formanden bør tage kontakt til institutionerne og bede dem stille med medlemmer der vil
engagere sig i JurForsk og deltage i de planlagte møder
Stipendiaterne bør være med til at præge kursusudbuddene
Et styrket samarbejde med de nordiske lande om annoncering af kurser vil kunne betyde et
større udbud af engelsksprogede kurser
Der gives ikke bevilling til stipendiater med tilbagevirkende kraft til ansøgninger om rejser
Charlotte Ebbesen eller anden TAP skal skabe overblik over stipendiaternes afhandlinger i
forbindelse med udarbejdelse af databasen

