Uitnodiging promovendidag
op 11 oktober 2010 in Amsterdam

Beste collega promovendi!
Na twee eerdere succesvolle studiedagen, organiseren we onze derde
promovendidag in het kader van het Levenbachinstituut en wel op

Maandag 11 oktober 2010,
bij onze collega’s van de Universiteit van Amsterdam,
Locatie :

Het Bethaniënklooster
Barndesteeg 6B
1012 BV Amsterdam

Thema : rechtsvergelijking

Rechtsvergelijkend onderzoek doen: hoe doe je dat en wat komt er
bij kijken?
Velen van ons hebben wel iets te maken met enige vorm van
rechtsvergelijking in ons onderzoek. Maar hoe pak je dat aan? Hoe werkt
het? Waar moet je rekening mee houden? Wat zijn de specifieke zaken in
het arbeidsrecht waar je rekening mee moet houden? Denk bijvoorbeeld
aan de verschillende vormen van arbeidsverhoudingen, de rol en positie
van sociale partners en ondernemingsraad. Daarom staat dit centraal in
het ochtendprogramma.
Voor wie
Als altijd is de bijeenkomst interessant voor ons allemaal: of je nu net
begint, halverwege bent of al bijna klaar bent. Ook als je niet direct iets
met rechtsvergelijking doet is het interessant … en … wie weet inspireert
het je wel om toch nog iets rechtsvergelijkends in je onderzoek op te
nemen.

Programma
De dag wordt ingeleid door twee experts op het gebied van
rechtsvergelijkend onderzoek:
Dr. Marieke Oderkerk die in 1999 promoveerde op een onderwerp met
betrekking tot de methodologie van de rechtsvergelijking.
Em. Prof. Teun Jaspers die jarenlange ervaring heeft op het vlak van
arbeidsrecht.
Het middagprogramma wordt gevuld door Tineke Dijkhoff en Femke
Laagland, twee aio’s die vertellen over hun rechtsvergelijkend onderzoek.
Saskia Peters (UvA) is onze dagvoorzitter.
10.00-10.30h : Marieke Oderkerk
10.30-11.00h : Teun Jaspers
11.00-11.15h : koffiepauze
11.15-12.30h : discussie
12.30-14.00h : lunch
14.00-15.00h : Tineke Dijkhoff (aio Tilburg) : de toepassing van
internationale socialezekerheidsnormen in Tsjechië en Estland (20 min.
presentatie en daarna discussie)
15.00-15.15h : pauze
15.15-16.15h : Femke Laagland (aio Nijmegen) : de werknemerspositie
bij een grensoverschrijdende fusie : 3 landen (20 min. presentatie en
daarna discussie)
16.15-17.30h : borrel

Interactief
Ook deze bijeenkomst zal worden gekenmerkt door een hoog interactief
gehalte. Dus, heb je nog ideeën en/of specifiek vragen, schroom niet om
deze aan ons kenbaar te maken, via mail of telefoon.
Op de dag zelf is er uiteraard veel tijd en ruimte voor vragen en discussie.
Levenbach-fellow
Wellicht ten overvloede, maar we willen je middels deze uitnodiging er
nog eens op wijzen dat het bijwonen van de bijeenkomsten een verplicht

onderdeel is voor het verkrijgen van de titel ‘Levenbach-fellow’. Zie
hierover uitgebreider op de website: www.sociaalrechtnl.nl (onder het
kopje ‘opleiding voor promovendi’).
Tot ziens op 11 oktober a.s.!
Saskia Montebovi
(promovenda te Tilburg)

T 013-4662708
@ s.h.m.montebovi@uvt.nl

&
Beryl ter Haar
(promovenda te Leiden)

T 071-5274879
@ b.p.ter.haar@law.leidenuniv.nl

PS mocht je vinden dat je deze uitnodiging ten onrechte hebt gekregen, bijvoorbeeld,
omdat je al lang geen promovendus meer bent, laat ons dat dan in een mailtje weten.
Heb je het idee dat we iemand zijn vergeten, stuur de uitnodiging dan door naar die
persoon met een cc-tje naar een van ons. Zo kunnen we werken aan een up-to-date
maillijst.

