JurForsk board meeting, Monday, August 28, 2017 at 12.00 at Aarhus University.
Til stede: Palle Bo Madsen og Nanna Harbo, AU, Sebastien Nicolas Lorion, KU, Anne Mørk
Pedersen, AAU og Troels Michael Lilja, CBS.
Afbud fra: Søren Sandfeld Jakobsen, AAU, Iryna Marchuk, KU, Kim Østergaard og Heidi Sander
Løjmand, SDU og Helle Tegner Anker, KU/Life og Cecilie Fanøe Petersen, CBS.
1.
2.
3.
4.
5.

Approval of agenda and of the minutes from February 8, 2017 (TML)
JurForsk’s economy – status and budget for 2017 (PBM)
Status on PhD courses 2017 (all)
Next meeting, December 6 (all)
AoB.

Indledningsvis blev Anne Mørk Pedersen budt velkommen, og de øvrige præsenterede sig selv.
TML gav en opdatering på, hvad der forventes af ph.d.- og VIP-repræsentanter i JurForskbestyrelsen.
Ad 1. Dagsorden og referat blev godkendt.
Ad 2. Der er plads til, at de eksisterende initiativer udnyttes mere, eksempelvis betaling for
ophold og rejse for udenlandske key note speakers på nye ph.d.-kurser. Dette bør adresseres i
forbindelse med det under punkt 3 nævnte wake-up-call.
Ad 3. AU: Alt er annonceret på JurForsk.dk (Legal Aspects Related to Digitalization – Practical
Experience, Legal Challenges and Theories, 5. og 6. oktober 2017 og Course no. 3 – practical
Experiences and theories of legal implementation, interpretation and application of Law, 4. og
5. december 2017). AAU + AU-kurset ”Tematisk ph.d.-kursus i formueret” er endnu ikke
annonceret.
AAU: Der udbydes et offentligretligt kursus, og så er der et EU-retligt kursus i støbeskeen
(afholdes forventeligt i 2018 i samarbejde mellem AAU og CBS)
KU: IM har via e-mail meddelt, at Academic legal writing er udskudt til foråret 2018, og at det
fortsat vil blive afholdt i JurForsk-regi. IM har yderligere meddelt, at KU summer school i 2017
blev aflyst. KU har ikke annonceret nye kurser.
CBS: Det sidste gang annoncerede kursus ”Selskabsloven 100 år” med fokus på
metodeanvendelse bliver ikke afholdt i 2017. I stedet gentages sidste års kursus i rets- og
kontraktsøkonomi. Kurset kommer formentlig til at ligge sidst i november 2017.

Der er et stort ønske fra de ph.d.-studerende om flere kurser, og særligt efterspørges der
kurser i formueret og kurser om domstole, domstolssystemet. I lyset af KU’s aflyste iCourts
summer school er dette fortsat meget relevant.
Det blev vedtaget, at PBM og TML laver et wake-up-call til VIP’erne ved de forskellige
institutioner, da der generelt er brug for flere ph.d.-kurser.
Ad 4. Næste møde afholdes på AAU i begyndelsen af december. AMP sender en doodle med
mulige datoer.
Ad 5. TML oplyste, at der af universiteter, der er med i JurForskNordic, ikke bliver annonceret i
fuldt omfang på hjemmesiden. Det er uheldigt, da det betyder, at kursusudbuddet kommer til
at fremstå mindre end det er, og at kurser risikerer at blive aflyst som følge af, at der ikke er
nok ph.d.-studerende, der får kendskab til kurserne. Kontaktpersonerne på de deltagende
universiteter skal have en opfordring til at sende et wake-up-call vedrørende brugen af
JurForskNordic i forbindelse med annonceringen af fremtidige ph.d.-kurser ved de deltagende
universiteter.
Generelt er det meget få ph.d.-studerende, der vender tilbage, når ph.d.-repræsentanterne
skriver ud til dem forud for JurForsk-møder for at få indspark til nye idéer/tiltag. NH foreslog,
at der udarbejdes en kort spørgeskemaundersøgelse, som kan sendes til de ph.d.-studerende
som supplement, så flere kommer med deres input. NH laver et udkast til undersøgelsen og
sender den til de øvrige bestyrelsesmedlemmer til godkendelse.

/Troels Michael Lilja, referent

