
 
Referat af IR-møde 29. august 2019:  
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt. 
 
 
2. Egne interne forhold:  
 
Meddelelser vedr. egne interne forhold:  

a. AAU relateret orientering  

Obama arrangementet fylder lidt. Jura har fået et antal billetter som man i ledelsen lige pt. er ved at finde 
ud af hvordan disse skal fordeles. 

 

Nancy D. kommer igen. Denne gang med to andre professorer. Teresa Drake kommer også. Derudover har 
Christian Lundblad og Ulla søgt midler. Derudover kommer Ann Mcgintley, som er kønsforsker og skal 
foretage en del interviews. Derudover arrangementer Retsplejelovens jubilæum. Link sendes ud.  

 

b. Diverse 

Der er krav om at der stilles mere fokus på de studerendes workload/fremgang. Institutterne skal jf. 
strategien gøre dette.  
 
 
 
3. Kompetenceudvikling – bevilligede kurser/uddannelse 
 
 
IR bemærker at VIP ikke har været på kurser eller søgt dette. Ullas fornemmelse er at VIP 
kompetenceudvikling er i form af konferencer o. lign. og andre faglige aktiviteter. Tendenserne er ikke 
længere at kompetenceudvikling er kurser og uddannelse. Ulla nævner at det stadig er på tegnebrættet at 
VIP kommer på ”skriv engelsk kursus”. 
 
US nævner at juridisk institut står overfor en ny kompetenceudviklingsstrategi. US overvejer at dele midler 
hertil ind i TAP og VIP. Dette bliver afklaret i den kommende strategi. En dimension er stadig den stigende 
internationalisering. 
  
 
 
 
 
 

 

 



4. Vurdering af forskningsindsats 

US nævner at dette ikke er noget nyt, som fakultetet har præsenteret os for. Mange af delene i 

dokumentet bliver allerede opfyldt. Forventningerne i forhold til den enkelte i forsker til forskningsindsats 

er allerede blevet vurderet i forhold til den enkelte, så enhver VIP på instituttet ved hvad der forventes af 

dem. Der er ingen kommentarer til dette. 

US fremhæver dog at organiseringen af forskningsgrupperne har haft betydning forhold til dette. 

 
5. Strategiproces og forskningsorganisering 
 
 
Ledelsen har på et møde hos dekanen uddybet på dette punkt (US og LM har udarbejdet en præsentation 

til dekanatet). Overordnet set er dekanen tilfreds med indsatsen på jura og retningen. 

 

Vi er klar til de studerende. US nævner at der pt. ikke er mange VIP på instituttet. US forventer at man 

fremøder mere end det er tilfældet pt. 

 

US nævner at vi pt. har en lavere population af studerende end vi plejer, hvilket skyldes højere frafald og 

problemstillingen om at man på Jura ikke fik lov til at øge optaget. 

 

Institutledelsen er uddybet i præsentationen til dekanatet. Line skal være ny SNF. Derudover bliver Thomas 

Neumann forsknings- og fundings koordinator. Sten nævner at Søren Sandfeld skal udskiftes som ”leder” af 

privatretsgruppen. US nævner at der skal laves ny strategi. US nævner at det er et ønske at lave en nyt 

center, der har arbejdstitel af digitalisering.  

Strategien omkring forskningsgrupperingerne er godkendt og US har gjort rede for hvordan man publicerer 

i forhold til anerkendte tidskrifter. Der skal laves et system for hvordan man søger funding og får det gjort 

over den kommende tid. 

US har indhentet et overblik over kommende og publicerede artikler mv. i 2019. Overblikket viser at der er 

en bred vifte af artikler, antologier mv. I forbindelse for at søge flere midler til forskning skal FS bruges 

mere. 

Vi får dalende indtægter på uddannelse, hvilket også sætter krav til øget funding af forskningen. 

 
6. Eventuelt 
 
Torben(studenterrepræsentant): FEJ får et opløft på det sociale plan. Flere fredagsbarer, flere 
arrangementer. De studerende er mere positive over de nye bygning 
 


