Referat af bestyrelsesmødet i JurForsk onsdag den 28. april 2014
Til stede:
AU: Palle Bo Madsen og Peter Nick Stausholm Møller
SDU: Ole Hammerslev og Michael Herborn
CBS: Troels Lilja og Sarah Maria Denta
KU/LIFE: Helle Tegner Anker
AAU: John Klausen og Helene Maria Jensen
KU: Clement Salung Petersen (referent)
Afbud: Julia Ballaschk (KU)
Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Godkendelse af dagsorden
Retningslinjer for artikelbaserede afhandlinger og medforfatterskab m.v.
Økonomi
JurForsk-konferencen til november 2014
Fastsættelse af ECTS for ph.d.-kurser
Udbudte og planlagte kurser
Næste bestyrelsesmøder
Eventuelt

Ad 1:
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2:
AU’s retningslinjer på området var udsendt inden mødet til orientering. OH redegjorde for SDU’s
retningslinjer og CSP redegjorde kort for de foreløbige overvejelser om udarbejdelse af sådanne
retningslinjer på KU.
Bestyrelsen drøftede en række af de hensyn og overvejelser, som artikelbaserede afhandlinger og
medforfatterskaber på de enkelte artikler giver anledning til. Der var enighed om, at det kan være en god
idé, at de enkelte ph.d.-skoler fastsætter nogle overordnede retningslinjer herom. Da erfaringerne med
artikelbaserede juridiske ph.d.-afhandlinger fortsat er ret spinkelt, var der enighed om at følge området tæt
i de kommende år og arbejde for en løbende erfaringsudveksling i JurForsk-regi. CSP vil holde bestyrelsen
orienteret om KU’s videre arbejde på området.
Ad 3:
PBM havde inden mødet fremsendt et opdateret budget m.v., som bl.a. viste, at JurForsk p.t. har 215.976
kr. til disposition i indeværende år.
I år forventes navnlig udgifter til afholdelse af konferencen til november.
Forslag til nye initiativer blev drøftet:

Det blev foreslået, at JurForsk kan tilbyde økonomisk støtte til invitation af udenlandske oplægsholdere til
ph.d.-kurser.
Flere af de ph.d.-studerende i bestyrelsen foreslog, at JurForsk kunne finansiere et kursus i scientific writing
/ academic writing, som skulle være målrettet mod juridisk forskning. CSP oplyste, at KU tidligere har
indkøbt et sådant kursus, som fik gode evalueringer, og CSP vil til næste bestyrelsesmøde undersøge
nærmere, hvad det vil koste at afholde det i JurForsk-regi.
Disse – og eventuelt andre forslag – drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde.
Ad 4:
Udkastet til program blev drøftet. Bestyrelsen besluttede at komprimere programmet til 1½2 dage den 12.13. november 2014.
HMJ har bekræftet, at vi har et konferencelokale til rådighed i Folketinget, og at der er bestilt forplejning i
overensstemmelse med programmet.
CSP reviderer udkastet til program således, og det endelige program skal offentliggøres inden
sommerferien.
Ad 5:
Bestyrelsen drøftede praksis for fastsættelse af ECTS for ph.d.-kurser, og om der kan være behov for en
opstramning af denne praksis. Der blev peget på, at JurForsk tidligere har fastsat retningslinjer for ECTSfastsættelse, som ligger på JurForsks hjemmeside, ligesom JurForsks vejledning om udvikling af ph.d.-kurser
også indeholder bemærkninger herom.
Det blev drøftet, om der bør stilles krav om en udførlig begrundelse for det fastsatte antal ECTS.
Det blev besluttet, at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde vil drøfte behovet for at revidere de fastsatte
retningslinjer og den praksis, der i dag gælder for annoncering af ph.d.-kurser i JurForsk-regi. CSP
orienterede om, at KU’s ph.d.-udvalg har vedtaget et sæt retningslinjer for ECTS-godkendelse af andet end
egentlige ph.d.-kurser, som måske kan tjene som inspiration. CSP vil sende en kopi heraf forud for næste
bestyrelsesmøde.
Ad 6:
Der blev udtrykt generel tilfredshed med kursusudbuddet. TL oplyste, at der vil blive arrangeret et 5-dages
ph.d.-kursus i selskabsret i Oslo. CSP oplyste, at KU vil annoncere yderligere et par ph.d.-kurser i efteråret
2014.
Ad 7:
Følgende yderligere bestyrelsesmøder i 2014 blev aftalt:
Tirsdag den 16. september kl. 12-15 (KU)
Mandag den 1. december kl. 12-15 (KU)
Ad 8:

PBM bad alle VIP-medlemmer af bestyrelsen om at gennemgå JurForsks database over aktive ph.d.studerende.

/Clement Salung Petersen
2. juni 2014

