
Agenda JurForsk board meeting, Wednesday, August 21, 2019 at 12.00 at AU 
 
Til stede: Palle Bo Madsen & Lærke Assenbjerg, AU og Troels Michael Lilja, CBS. 
 
Fraværende: Kicki Damtoft og Thomas Neumann, AAU, Astrid Kjeldgaard-Pedersen og Peter Kristian 
Hjaltason, KU, Sten Schaumburg-Müller og Heidi Sander Løjmand, SDU, Kathrine Søs Jacobsen Cesko, CBS, 
Helle T. Anker, KU Science. 
Lisbeth Christoffersen, der var inviteret som gæst, havde meldt afbud. 
 

1. Approval of agenda and of the minutes from February 28, 2019 (TML) 
2. JurForsk’s economy – status and budget for 2019 (PBM) 
3. Status on PhD courses 2019 (all) 
4. New Jurforsk member? (see attachment) (Lisbet Christoffersen, RUC + TML) 
5. When should a PhD course start? (all) 
6. ECTS calculation – To what extent can you get ECTS from a course where you partially write your 

PhD? (see attachments) (PBM+AKP) 
7. JurForsk 2020 (TML)  

a. Activities 
b. New initiatives 
c. Conference 2020 

8. Next meetings (all)  
a. December 4, 12-15 at USD, Odense 

9. AoB. 
 
Ad 1. Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2. Økonomien er god, og der er plads til nye initiativer (se forslag hertil under punkt 
7 b). 
 
Ad 3. AU: Alle kurser er lagt på jurforsk.dk. CBS: Ingen kurser pt., SDU: Kursus om 
digitalisering i forvaltningen, 20. august 2019, Nordic PhD – Conference: Competition 
in Public Procurement, April/maj 2020. Der vil muligvis blive søgt midler til 
udenlandske speakeres rejse og ophold gennem JurForsk. KU afholder ph.d.-kurset 
‘INTRODUCTION TO METHODOLOGY AND RESEARCH METHODS IN LAW’ den 9-11. 
December 2019. 
 
Ad 4. Der var enighed om, at RUC optages i JurForsk, TML orienterer Lisbet, aftalen 
revideres og tages op på næste møde. PBM sender kontingentoplysninger, og 
JurForsk-aftalen opdateres i forbindelse med næste møde. Den reviderede aftale skal 
(ligesom den hidtidige aftale) formelt godkendes af institutionernes respektive 
dekaner eller institutledere. 
 
Ad 5. Det blev drøftet, og det blev enstemmigt blandt de fremmødte vedtaget, at 
JurForsk anbefaler, at kurser med en varighed af flere dage generelt ikke bør starte 



før kl. 10.00, så tilrejsende deltagere har en mulighed for at møde, uden at skulle tage 
en overnatning forud for kurset. Der har været eksempler på kurser af flere dages 
varighed, hvor programmet er blevet lagt sådan, at det starter før kl. 09.00 den første 
dag, og slutter før eller til middag den sidste dag. Det er uhensigtsmæssigt, så PBM 
sørger for, at der indføres et punkt i vejledningen til kursusansvarlige om, at de om 
muligt bør tage hensyn til rejsetiden for ph.d.-studerende fra andre institutioner, når 
der planlægges kurser. De kursusansvarlige vil have en interesse i det, da det 
formentlig giver flere tilmeldte på kurserne. 
 
Ad 6. Helt generelt er alle ph.d.-skoler bundet af ph.d.-bekendtgørelsen, der fordrer, 
at man for at opnå en ph.d.-grad skal leve op til bl.a. bekendtgørelsens § 7. 

§ 7. Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges efter regler fastsat af institutionen. 
Stk. 2. Uddannelsen omfatter: 
1) Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet). 
2) Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til 
ca. 30 ECTS-point. 
3) Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, 
private forskningsvirksomheder m.v. 
4) Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til 
den pågældendes ph.d.-projekt. 
5) Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet. 
Stk. 3. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at ph.d.-uddannelsen ikke omfatter et eller flere af 

uddannelseselementerne nævnt i stk. 2, nr. 1-4, hvis institutionen vurderer, at den ph.d.-studerende på anden 
måde har gennemført uddannelseselementer, der kan sidestilles hermed (merit). 
 
Det fremgår af § 7, at der i stk. 2, nr. 2 og 5 stilles krav om, at den ph.d.-studerende 
skal udarbejde en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet, og at den ph.d.-
studerende skal gennemføre ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer 
af et samlet omfang svarende til ca. ½ årsværk, svarende til ca. 30 ECTS = 840 timers 
kursusaktivitet. Der er ifølge ordlyden i bestemmelsen tale om kumulative krav, og 
det er de tilstedeværendes vurdering, at det vil være i strid med bekendtgørelsen, 
dersom man tildeler ECTS-points i henhold til nr. 2, for at opfylde kravet i nr. 5. 
Derimod er der ikke noget til hinder for at tildele ECTS-points for kursusaktiviteter, 
der indeholder elementer, der potentielt kan indgå i den endelige ph.d.-afhandling.  
I forhold til det konkrete kursus er der forskellige holdninger til ECTS-fastsættelsen, 
idet nogen af bestyrelsens medlemmer over mail har givet udtryk for, at de mener, at 
4 ECTS kan retfærdiggøres. Det er dog opfattelsen hos de fremmødte, at denne 
holdning ikke harmonerer med ph.d.-bekendtgørelsens § 7, og at kurset bør 
fastsættes til 3 ECTS, hvor kursisterne godskrives 35 timers skrivetid. Det er også med 
den ECTS-værdi at kurset er sendt i høring på KU. 
Hvis der er medlemmer af bestyrelsen, der er uenige i ovenstående fortolkning af 
ph.d.-bekendtgørelsens § 7, kan vi på næste møde drøfte, og spørgsmålet kan i givet 
fald forelægges for Ministeriet med henblik på en bindende afklaring. 



 
Ad 7a+b. Til punktet var indkommet ét forslag: Det er via mail blevet foreslået at 
afholde et årligt event for potentielle ph.d.-stipendiater om, hvad der rører sig i den 
juridiske forskningsverden og livet som ph.d.-stipendiat, med den begrundelse, at det 
måske kunne medvirke til at inspirere og selektere fremtidige forskere. 
De tilstedeværende drøftede forslaget. På AU har man et karriere-arrangement, hvor 
potentielle ph.d.-studerende kan få svar på spørgsmål om ph.d.-uddannelsen. Da kun 
AU og CBS var repræsenteret på dagens møde besluttede de tilstedeværende at 
udskyde forslaget til næste gang, så erfaringerne fra alle medlemmerne kan indgå i 
overvejelserne om et fælles arrangement på tværs af institutioner. 
Det blev dog yderligere drøftet, om der på JurForsk’s hjemmeside kan lægges links til 
de enkelte institutioners hjemmesider, så hjemmesiden tillige kan give et hurtigt 
overblik over forskelle og ligheder i uddannelserne på de enkelte institutioner. Der 
blev ikke truffet beslutning herom, og forslaget behandles også på næste møde.  
 
Ad 7c. Der var indkommet en del forslag til emner, der kan indgå på konferencen i 
2020. På baggrund af disse og på baggrund af dagens drøftelse laver TML et udkast til 
et konferenceprogram, som sendes til alle forud for næste møde. På mødet fordeler 
vi ansvarsområder, vi drøfter mulige oplægsholdere og fordeler ansvaret for at 
kontakte de enkelte, samt fastsætter deadline for en endelig afklaring af 
talersituationen. Konferencen afholdes om muligt på Christiansborg/Højesteret i 
november 2020. Alle bedes melde ind, hvis de allerede nu ved, at der er datoer i 
november, hvor I ikke kan deltage, eller hvis I har kendskab til kurser eller konferencer 
i november, som kan begrænse antallet af deltagere. Hvis vi skal lykkes med at holde 
konferencen på Christiansborg, skal datoerne fastlægges ASAP. 
 
8. Næste møde er på SDU den 4. december 2019, kl. 12-15, og alle medlemmer af 
bestyrelsen har accepteret Outlook-invitationen. Da konferencen skal planlægges, og 
da ansvarsområder skal fordeles, er det essentielt, at alle prioriterer at deltage i 
mødet. 
 
9. TML orienterede om, at han ultimo august skal holde et oplæg om JurForsk for 
nogle andre fagligheder, der gerne vil kopiere JurForsk- og JurForskNordic-konceptet. 
 
 
Troels Michael Lilja/referent. 


