Referat af bestyrelsesmødet i JurForsk den 24. februar 2015 på CBS
Til stede: Palle Bo Madsen og Kaiyu Xiao, AU, Helene Maria Jensen, AAU, Iryna Marchuk, KU (forlod mødet
efter punkt 5), Helle Tegner Anker, KU/Life, Michael Herborn, SDU, Sarah Maria Denta (forlod mødet efter
punkt 5) og Troels Michael Lilja, CBS.
Afbud fra: John Klausen, AAU, Kim Østergaard, SDU, Günes Ünüvar, KU
Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

Welcome to the new members of the board – short presentation (all)
Approval of agenda and of the minutes from December 1, 2014
New ECTS guidelines – draft (Helle)
JurForsk’s economy – status and budget for 2015 (Palle)
Course: Academic Legal Writing (Iryna)
Status on PhD courses 2015: It will be valuable if all senior research members on the board will find
out which PhD courses their institution plans to offer in 2015. At the same time, the PhD
representatives on the board should think about the need for new/other courses (all)
JurForsknordic.org – new contract (Palle/Troels)
Update of current PhD projects – follow up
Next meeting May 19, 2015
AoB.

Ad 1) Der blev gennemført en kort præsentationsrunde, og KX blev budt velkommen.
Ad 2) Dagsorden og sidste referat blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3) HTA redegjorde for udkastet til nye ECTS-retningslinjer. Det blev besluttet, at 1 ECTS også
fremadrettet skal svare til 25 arbejdstimer. Det blev kort drøftet, hvor langt JurForsk’s kompetence rækker i
forhold til fastlæggelse af ECTS-værdier på ph.d.-kurserne. Formelt ligger kompetencen til at tildele ECTS
hos den lokale ph.d.-skoleleder, men JurForsk fastsætter ECTS for kurser, der udbydes på JurForsk’s
hjemmeside, og disses forudsættes i henhold til samarbejdsaftalen at blive fulgt lokalt. De lokale ph.d.skoler har kompetencen til at fastlægge ECTS-værdien for ph.d.-kurser, der udbydes lokalt. MH oplyste, at
det på SDU er muligt at opnå 3 ECTS (ud af de 30) gennem pædagogiske kurser. Bestyrelsen besluttede
herefter, at pædagogiske kurser kan være ECTS-givende, og at dette skal fremgå af de reviderede
retningslinjer. Herudover blev det vedtaget, at ”relevans” bør være en del af kriterierne for, om en
konference kan give ECTS eller ej. HTA udarbejder et udkast til revision af retningslinjerne, som det blev
vedtaget at drøfte pr. mail, hvorefter de endeligt kan vedtages på næste bestyrelsesmøde. (Udkastet er
vedhæftet).
Ad 4) PBM redegjorde for JurForsk’s økonomiske situation, som ser god ud for 2015. Under forudsætning af
at der ikke kommer reguleringer som følge af JurForsk-kurset i november 2014, vil der være ca. 243.000
DKK, som JurForsk kan disponere over i 2015.
Det blev drøftet, hvilke initiativer, JurForsk kan iværksætte i 2015, og særligt to formål kunne der opnås
enighed om: 1) Udbud af et kursus i Academic Legal Writing (mere herom under punkt 5) og tilbud om at

dække rejse og ophold for ”key note speakers” fra universiteter uden for JurForskNordic i forbindelse med
deres deltagelse i NYE JurForsk-kurser (mere herom under punkt 6). Der blev drøftet et par yderligere
tiltag, men det blev vurderet, at disse lå uden for JurForsk’s kompetence.
Ad 5) IM redegjorde for et kursus i Legal Academic Writing, som KU har udbudt internt tidligere med stor
succes. KU vil gerne udbyde kurset igen i JurForsk-regi, så det kommer alle ph.d.-studerende i Danmark til
gode. Det blev vedtaget, at der arbejdes videre med en model for et engelsksproget kursus og en model for
et dansksproget kursus, evt. således at der er et fælles program for alle og et spor for engelsksprogede,
henholdsvis dansksprogede. Oplægget er, at det skal være over 2 (eller flere) dage, gerne på forskellige
uddannelsesinstitutioner. Det blev påpeget, at dansksprogede ph.d.-studerende kan have en legitim
interesse i at høre dele af det engelsksprogede program, eksempelvis om publicering i internationale
tidsskrifter. IM drøfter nærmere med Karsten Naundrup Olesen, hvilke dele der kan holdes fælles, og hvilke
der skal køre i de enkelte spor. IM sender et revideret program for KU’s kursus, der gennemføres i oktober
eller november 2015, og bestyrelsens medlemmer opfordres til at komme med konstruktive
ændringsforslag. Forud for kurset skal der laves en samling af relevante artikler/bøger om emnet på både
engelsk og dansk, som skal indgå i forberedelsen for de ph.d.-studerende frem mod kurset, og bestyrelsens
medlemmer opfordres til at komme med forslag til relevant litteratur.
Ad 6) Det blev konstateret, at antallet af danske ph.d.-kurser er vigende, og at der skal gøres en indsats for
at øge antallet af kurser fremadrettet. På AAU arbejdes der med et kursus om aktindsigt, og på AU arbejdes
der på et kursus om legal writing, ligesom AU i 2015 udbyder et kursus i Law and economics, som tidligere
har kørt i SDU-regi.
Fra de ph.d.-studerende kom der forslag om at udbyde kurser i European Legal Method (som ikke
genudbydes fra CBS i 2015), Comparative Law (på engelsk), Legal Theory (på ph.d.-niveau).
Det blev drøftet, hvad der kan gøres for at øge udbuddet af kurser. JurForsk kan bede
konferencearrangører om at lave ph.d.-kurser i forlængelse af konferencerne og om altid at invitere ph.d.studerende (evt. gennem JurForsk), selv om en konference ikke rummer et selvstændigt ph.d.-kursus. Der
kan eventuelt oprettes en særlig sektion på hjemmesiden, hvor konferencer kan blive annonceret i
fremtiden. Der blev ikke truffet nogen endelig beslutning herom.
PBM laver udkast til en skrivelse, der sendes bredt ud, hvor VIP’ere opfordres til at udbyde nye ph.d.-kurser
(både på dansk og engelsk). Udkastet sendes til bestyrelsen for kommentarer (er sket).
Ad 7) TML og PBM orienterede kort om, at der er kommet en driftskontrakt vedrørende jurforsknordic.org,
som alene er en kodificering af det eksisterende aftalegrundlag.
Ad 8) Generelt er ph.d.-studerende gode til at blive oprettet på JurForsk’s hjemmeside – det kniber mere
med at blive meldt af. PBM opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne går ”egne” ph.d-studerende
igennem og fjerner dem, der ikke længere er indskrevet.

Ad 9) Næste møde bliver på Aarhus Universitet den 19. maj kl. 12-15. Kommende møder: Tirsdag den 15.
september 2015 kl. 12-15 (sted aftales senere) og mandag den 30. november 2015 kl. 12-15 (sted aftales
senere).
Ad 10) HMJ orienterede om et problem med links fra JurForsk’s hjemmeside til AAU’s hjemmeside. PBM
beder Linda Andersen om at kontakte HMJ, så problemet kan blive løst.
/Troels Michael Lilja
(referent)

