Workshop om ” Juridiske udfordringer ved reproducerbar forskning”
Dato: Torsdag den 30. marts kl. 9.45 – 15.30
Mødested: Aarhus Universitet, Emdrup Campus, lokale 7220-D165, Bygning D, Emdrupvej 115B,
2400 København NV
Målgruppen:
Workshoppen er kompetenceopbygning efter "train-the-trainer" konceptet. Det betyder, at alle
universiteter/institutioner har et antal inviterede deltagere med, som sidder i positioner, hvor de vil
få stor nytte af at få udbygget deres faglige viden i det daglige arbejde, de udfører. De vil derfor
kunne bidrage med råd og vejledning i organisationen omkring de forskellige temaer.
Deltagerne er inviteret via kontakter fra arbejdsgruppens repræsentanter, Det Nationale Data
Management Forum og DeIC’s netværkskontakter. Dette for også at sikre en god bredde i
deltagerskaren, som kan medvirke til at skærpe dialogen og få nuancerne frem om de forskellige
temaers problemstillinger og udfordringer.
Forberedelse:
•

Der sendes materiale ud til deltagerne som forberedelse til mødet senest 7 dage før mødet.

Faglige tovholdere og kontaktpersoner vedr. dagens program:
•
•

Line Slemming, specialkonsulent, AU Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel, lsl@au.dk
Clement Salung Petersen, lektor, Jura, KU, clement.petersen@jur.ku.dk

I forskningsprojekterne kan der være krav fra bevillingsgiver om open science til både publikationer
og data, eller forlag stiller krav om adgang til underliggende data og software som en nødvendighed
for at reproducere resultater publiceret i videnskabelige tidsskrifter. Der er således en tendens til
udvidelse fra tidligere krav om open access til publikationer alene. Det kan også være et
forskningsmæssigt behov for at anvende eksisterende datasamlinger og/eller software, hvis
anvendelse ofte er forbundet med en række både lovmæssige og kontraktuelle betingelser.
Program
9.45 Ankomst, kaffe/te og netværk
10.00 Velkommen og dagens program v. Specialkonsulent Line Slemming, AU Erhvervssamarbejde
og Teknologioverførsel
10.10-10.25 Introduktion til juridiske aspekter ved Open Science v. Lektor Clement Salung
Pedersen, Det Juridiske Fakultet, KU
10.25-11.15 Oplæg: Tendenser i EU policies og regulering om IPR og data, eksempelvis ERIC IPR
policies og H2020 FAIR principles v. Videnskabelig assistent Jakob Wested, JUR Center for
Informations- og innovationsret, Det Juridiske Fakultet, KU.
11.15-12.00 Diskussion på baggrund af oplæg v. Jakob Wested, JUR Center for Informations- og
innovationsret, Det Juridiske Fakultet, KU.
12.00-12.30 Frokostpause

12.30-13.45 Oplæg: Licensaftalemodeller til regulering af Open Data og Open Source v. Martin von
Haller Grønbæk, Partner Bird&Bird
13.45-14.30 Diskussion på baggrund af oplæg v. Martin von Haller Grønbæk, Partner Bird&Bird
14.30-14.45 Pause (Kaffe/te og kage)
14.45-15.30 Konklusioner og opsamling med henblik på input til notat v. Line Slemming, AU, og
Clement Salung Petersen, KU
15.30 Tak for i dag

